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 RESUMO

O objetivo da tese foi de estudar fenomenológicamente os conceitos

de “paisagem” e de “lugar”.

O tema foi abordado a partir de três aspectos distintos:

1. um capítulo dedicado ao aporte teórico-conceitual, onde são

investigadas as relações entre a geografia e a fenomenologia, e da

geografia com a ontologia, seguida de uma análise dos procedimentos

fenomenológicos aplicáveis na disciplina, e de reflexões sobre a geografia

enquanto ciência essencial e de seu papel no estudo do ser-no-mundo;

2. uma rápida resenha relativa às principais acepções conceituais de

“paisagem” e de “lugar”, principalmente no que se refere a sua utilização

pela geografia cultural-humanista;

3. um estudo fenomenológico das paisagens e dos lugares nos

primórdios da modernidade (século XVI), considerado como tema central a

dualidade entre Velho Mundo e Novo Mundo como se configurou no Brasil

deste período, são avaliadas as experiências espaciais dos nativos, dos

viajantes e dos primeiros ocupantes europeus.
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ABSTRACT

The principal aim of that thesis has been studied the concepts of

“landscape” and “place”.

The subject are approached since tree distinctive aspects:

the first, devoted to the theoretical and conceptual approaches, are

investigated the relations between geography and phenomenology, and

geography and ontology, succeeded to a analysis of phenomenological

procedures applicable to the field, and considerations about the geography

like essential science, and this role in the study of man’s existence in the

world;

the second, a reduced account relating the main conceptual meanings

to “landscape” and “place”. My  main aims has been identify the variety of

ways in which concepts are explored by the cultural-humanistic geography;

the third, a phenomenological study of the “landscapes” and “places”

in the beginnings of the modernity (16 Th. century), and about the theme of

the duality between Old World and New World, particularly the Brazil, and the

ways in which senses of spatial meanings are experienced by the native

Americans, the travellers, and the first European occupants.
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RESUME

L’objective de cette thèse est d’étudié phénoménologiquement les

concepts du “paysage” et de “lieu”.

Le théme se définit, tout d’abord, sur trois assertions distinctes:

1. Un chapitre dédié a l’aspects théoriques et conceptuels. On va

parler de les relations entre la phénoménologie et la géographie, et de la

géographie avec l’ontologie. Puis, j’examinerai les procédures

phénoménologiques utilisables en la discipline, et quelques réflexions sur la

géographie comme une science essentielle, et de sa rôle en l’étude de la

relation de l’etre et le monde.

2. Un compte-rendu expéditif sur les plus importants acceptions

conceptuelles du “paysage” et de “lieu”, surtout en référence a son emploi

pou la géographie culturelle-humaniste.

3. Une étude phénoménologique des “paysages” et des “lieux” en la

origine de l’âge moderne (XVIe siècle). Le but de mon analyse est de

dégager les dualités entre le Vieu Monde et le Noveau Monde, à l’aide du

Brésil comme exemple concret, ou ont évalues les expériences spatiaux des

natifs, des voyageus e de les premières occupants européen.



VII

SUMÁRIO

Resumo

Abstract

Resume

INTRODUÇÃO 01

CAPÍTULO I  — A GEOGRAFIA E O MÉTODO FENOMENOLÓGICO

1 - GEOGRAFIA E FENOMENOLOGIA 13

2 - O MÉTODO FENOMENOLÓGICO 19

3 - GEOGRAFIA E ONTOLOGIA 34

4 - A GEOGRAFIA COMO CIÊNCIA DAS ESSÊNCIAS 41

5 - GEOGRAFICIDADE E O SER-NO-MUNDO 45

CAPÍTULO II — PAISAGEM E LUGAR NA GEOGRAFIA CULTURAL

1- A PAISAGEM 49

2 - O LUGAR 67

CAPÍTULO III — PAISAGEM E LUGAR NO BRASIL DO SÉCULO XVI

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 83

2 - A PAISAGEM E O LUGAR DOS NATIVOS 87

3 - A PAISAGEM E O LUGAR DOS VIAJANTES 130

4 - A PAISAGEM E O LUGAR DOS OCUPANTES 160

CONCLUSÃO 206



VIII

BIBLIOGRAFIA 214



V



VI



1

INTRODUÇÃO

O objetivo desta tese é fazer um estudo fenomenológico relativo aos

conceitos de paisagem e de lugar, com o que pretendo tratar de um

aspecto importante da espacialidade humana. Noções como as de espaço

e de lugar são tão essenciais para a vida humana, que não podemos

pensar no mundo sem pensar no ser.

O fato do ser estar no mundo é essencial para que nos relacionemos

com as coisas e com os outros seres, ou seja, nossa experiência do mundo

enquanto seres humanos está calcada em grande parte nas relações que

travamos no espaço, no suporte físico, com tudo o que nos rodeia. Sob este

aspecto a geografia é essencial para a compreensão do ser.

Nesta tese pretendo também, a partir da fenomenologia,

acompanhar e descrever a constituição de um Novo Mundo. Neste Novo

Mundo (que foi denominado América)  estão contidas as experiências e

visões pessoais, e as intersubjetivas também, de milhões de pessoas, que

ao longo de pelo menos quatrocentas gerações, vem narrando suas

experiências sobre este mundo nas sagas e nos mitos, nos romances e nas

poesias. Suas vivências e suas memórias, nos transmitem momentos

vívidos de alegria e felicidade,  de dramas e tragédias, que agora estão

condensados em bilhões de folhas de papel.

Os objetivos que coloquei nestes três parágrafos, pretendo que

sejam estudados pela geografia enquanto ciência social fenomenológica.

As questões deverão ser aprofundadas segundo parâmetros ontológicos.

Parâmetros que me levam a fundamentar este trabalho na idéia de que:

“O mundo não é um objeto do qual possuo

em meu íntimo a lei da constituição, ele é o
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meio natural e o campo de todos os meus

pensamentos e de todas as minhas

percepções explícitas. A verdade não

‘habita’  somente o ‘homem interior’, ou mais

precisamente, não há homem interior, o

homem está no mundo, é no mundo que ele

se conhece.” (Merleau-Ponty, 1971, 8).

Idéias como esta inspiraram a geografia humanista, sobre a qual tive

a oportunidade de me ocupar em trabalhos anteriores (Holzer, 1992; 1993;

1996 e 1997), o que me leva a delimitar todos os conceitos aqui emitidos

principalmente a partir destes dois campos: o da geografia humanista,

como área de estudo, em particular; e o da fenomenologia, como aporte

teórico-conceitual, num contexto mais amplo.

Estes campos, como venho constatando durante o período que tenho

ocupado em minhas pesquisas, tem se mostrando extremamente amplos, e

ao mesmo tempo inexplorados, seja pelos geógrafos ou por outros

cientistas. Na década de 90, marcada pelas incertezas e pelos desacertos

no que se refere às bases teórico-conceituais das ciências, a

fenomenologia pode ser uma perspectiva  de abordagem que amenize

muitas das angústias intelectuais por que passamos, particularmente as que

se referem à nossa vida em um mundo cada vez mais globalizado e

uniformizado, e onde, contraditoriamente, as pessoas se sentem

deslocalizadas e solitárias.

A intuição de que estamos em um mundo de comportamentos

desejavelmente padronizados e previsíveis, que levam a tentativas cada vez

mais bem sucedidas de homogeneização espacial e de globalização do

consumo, da produção, do capital e até dos gostos e desejos, foi o móvel

inicial das preocupações e investigações de um coletivo que se uniria em
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torno da geografia humanista.  O momento de sua consolidação enquanto

campo alternativo da geografia, ocorreu em um período histórico

preocupante no âmbito da epistemologia científica, quando todo o

pragmatismo das ciências matemáticas invadiu as outras disciplinas

procurando reduzi-las a meras produtoras de dados. No caso da geografia

estas pretensões apontavam para a padronização geométrica e estatística

do espaço geográfico.

Foi neste contexto que surgiu a idéia de se estudar uma ontologia da

espacialidade humana segundo parâmetros geográficos (Pickles, 1985 a;

Soja, 1993). Neste ínterim o eixo das questões teóricas da geografia

passara das discussões metodológicas  (década de 60), para as

epistemológicas (década de 70), até alcançarem um momento de busca

dos fundamentos da geografia. Uma das alternativas foi a de procurar a

identidade do ser com os lugares; isto em um mundo onde se aceleram os

padrões de produção, de consumo, e em que se incrementam os meios

disponíveis para um relacionamento interpessoal que já pode ser global.

Aceleraram-se os padrões temporais, procurou-se uma âncora nas

relações espaciais. Mas esta mudança no próprio fundamento filosófico das

ciências não pode ser superficial, ela passa pela discussão da ontologia da

espacialidade (Soja, 1993). Parâmetros metodológicos e conceituais já

foram discutidos, mas a sua avaliação a partir de estudos concretos ainda é

modesta, parece existirem muitas dificuldades para aplicá-los à vida

cotidiana. Minha intenção nesta tese é justamente a de selecionar

parâmetros teóricos viáveis para o estudo fenomenológico da

espacialidade e, em seguida, aplicá-los em uma pesquisa de determinadas

vivências espaciais.

No estabelecimento destes parâmetros teóricos é recomendável que

nos reportemos a um aporte filosófico. Como já disse, optei pelo método
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fenomenológico que, na geografia, teve poucas questões delineadas no que

se refere a uma ontologia da espacialidade humana.

As dificuldades de aplicação do método fenomenológico foram

apenas parcialmente enfrentadas pelos geógrafos humanistas, como

observou Pickles (1985 a). Se as questões teóricas foram exaustivamente

debatidas, o mesmo não se pode dizer dos trabalhos de campo ou dos

estudos de caso, que tiveram uma produção mais restrita.

Apesar destas críticas, o esforço de todo o coletivo humanista na

construção de um acervo diversificado de estudos geográficos, calcado na

fenomenologia, não pode ser ignorado. Sua enorme contribuição na

releitura e aprofundamento de conceitos como o de espaço, de paisagem e

de lugar é inegável. O conceito de lugar, aliás, foi elevado a tema relevante

da geografia graças a uma leitura fenomenológica que dele fizeram os

humanistas.

O que foi esboçado acima sobre a contribuição da geografia

humanista, e sobre as críticas posteriores ao fizeram em suas pesquisas,

direcionará a primeira parte desta tese que, procurando preencher lacunas

ainda existentes, será dedicada ao estudo aprofundado das possibilidades

da utilização do método fenomenológico pela geografia.

Este estudo está contido no capítulo inicial que investiga as relações

possíveis entre a geografia e a fenomenologia, e da geografia com a

ontologia. Neste capítulo são enumerados, também, os principais

procedimentos teóricos do método fenomenológico que podem ser

utilizados pela geografia e, por extensão, nesta tese. Além disso, farei

reflexões sucintas sobre a inserção da geografia no âmbito das ciências

fenomenológicas, segundo os parâmetros de Husserl, e sobre a

oportunidade de utilizar-se o conceito de “ser-no-mundo” na disciplina.
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Delineados os procedimentos teórico-conceituais, e tendo em vista

que minha proposta é de utilizá-los no estudo de uma situação relacionada

com a vivência cotidiana, Procurei fazer, no segundo capítulo, uma breve

resenha crítica que acompanhasse as discussões, principalmente no âmbito

da geografia cultural e humanista, sobre os conceitos centrais de meu

estudo: o de paisagem e o de lugar. As principais definições e questões

conceituais serão deste modo relacionadas com o aporte teórico, antes de

serem utilizadas no exame fenomenológico das vivências espaciais.

Este estudo fenomenológico, que tem como tema genérico a

espacialidade humana, se remete então a uma investigação

fenomenológica das factcidades (Merleau-Ponty, 1971). A busca das

facticidades na geografia, independentemente do período abarcado,

envolve sempre a memória de fatos que se diluem no tempo, que por sua

vez nos remetem à História. Neste caso a uma História que tenha um

fundamento fenomenológico.

Desse modo, se a geografia é o tema central desta tese, não há

como se furtar de uma rápida reflexão sobre o papel do tempo e da

memória na construção do espaço. De delinear parâmetros desta incursão

no campo da História. Merleau-Ponty (1973), referindo-se a Husserl, nos

aponta que, na fenomenologia, a primeira etapa do trabalho do historiador,

como no de todos os outros cientistas, é o de definir as categorias e as

essências nele envolvidas. Esta etapa nos remete a um axioma husserliano

segundo o qual o estudo dos fatos não é em si suficiente para que se julgue

uma idéia, o que não implica que se faça apenas uma reflexão sobre as

essências, esquecendo-se das atividades cotidianas ligadas à existência.

O que se deve procurar é uma “gênese do sentido” (SinnGenesis).
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No caso da História esta busca por uma “gênese do sentido” não

deve reduzir-se a uma simples periodização e/ou análise cronológica dos

acontecimentos, mas da colocação de seus significados em perspectiva.

Esta seria a “História intencional”, como a chamava Husserl: uma História

que não se limita a estudar as características de determinada cultura ou

civilização; uma história que se refere ao “presente vivo” (lebendige

Gegenwart), ou seja, ao passado que tem um vínculo conosco. Esta História

remete-se, antes de tudo, às vivências do passado, àquele “país

estrangeiro” do qual os geógrafos não conhecem bem a língua e os

costumes (Lowenthal, 1985).

Ao refletir sobre um tema de estudo fenomenológico, onde o método

se referisse à espacialidade humana em geral, e à paisagem e ao lugar em

particular, a questão que se colocava era de delimitar o âmbito das

vivências, da “lebenswelt”, na constituição das paisagens e dos lugares, que

seriam abarcadas por esta tese. Haviam duas opções: pincelar exemplos

de várias épocas e de várias regiões, como fizeram Merleau-Ponty (1971,

p. ex.) ou Tuan (1979 c, p. ex.); ou dedicar-se a uma determinada região

delimitando um certo período no tempo.

Na elaboração do terceiro capítulo, que se refere ao estudo

fenomenológico das paisagens e dos lugares, optei pela segunda

alternativa, escolhendo o Brasil como referência espacial da pesquisa,

enquanto que a modernidade configurou-se como a  referência temporal

mais adequada. Duas discussões predominantes nos debates acadêmicos

deste final de século me levaram a esta delimitação para um estudo

fenomenológico da espacialidade humana: a do descobrimento da

América, a das reflexões sobre o fim da modernidade e sobre as

alternativas que se colocam em seu lugar.
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Quando da elaboração inicial de meu projeto de tese, principalmente

após a leitura de Todorov (1993), conclui que o “descobrimento” da América

foi um marco importante, senão fundamental, para o surgimento da

mentalidade moderna: o momento em que o ser-no-mundo europeu se

confronta com o ser-no-mundo americano; travam-se relações

intersubjetivas totalmente novas, e dessas relações constituem-se,

obrigatoriamente, novos lugares e novas paisagens.

O Brasil, como toda a América, pode ser visto, entre as muitas

perspectivas fenomenológicas, como o produto do encontro e do conflito

entre dois mundos: o mundo do europeu e o mundo do nativo. Refere-se,

assim, ao olhar do estrangeiro (outsider) e ao olhar do nativo (insider),

sobre o qual a geografia humanista tanto tem pesquisado.

O estudo das facticidades, relativas a estes encontros e conflitos que

já ocorrem há cinco séculos, pode ser revelador de como o intercâmbio

entre a Europa e a América pôde produzir uma multiplicidade de novas

espacialidades. Assim, se os Estados Unidos construíram sua identidade

nacional a partir das idéias da exploração infinita e “democrática” dos

recursos atribuídos ao potencial ilimitado de seu território (Lowenthal, 1968),

isto é, a partir de um paradigma dominante no século XIX — o da

Modernidade. O Brasil, mantido durante séculos como uma área de reserva

de recursos, continua a ser visto como um “gigante adormecido”, um país

que não encontrou um paradigma consensual para a sua constituição

espacial.

O primeiro problema que se colocou para esta pesquisa foi o da

desproporção entre a massa de dados disponível sobre o espaço vivido

europeu e o desconhecido cotidiano dos nativos que tiveram sua voz

emudecida durante séculos. Problema agravado pelo fato de que, desde o

“descobrimento”, só aparecemos nos meios de comunicação mediatizados
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por estrangeiros, num processo de assimilação progressivo ao modo de

vida europeu, que tornou o Brasil, e toda a América, uma parte integrante do

“Mundo Ocidental”. O resultado é que a visão disponível sobre a nossa

geografia e nossa história é pautada pela visão do estrangeiro. Esta é a

primeira e mais definitiva tragédia da história e do território brasileiro,

senão de todo o Continente Americano.

A própria idéia de que a América foi “descoberta” pelos europeus,

com todo o seu conteúdo de preconceito e unilateralidade, nos induz a

desconsiderar qualquer contribuição que os nativos tenham dado para a

construção da espacialidade nacional, e estas não foram poucas,

sobrevalorizando o papel do estrangeiro, no estabelecimento de marcos

iniciais de ”humanização” do espaço virgem, e na “conquista” posterior do

território.

Enrique Dussel afirma que:

“O ano de 1492, ... é a data do ‘nascimento’

da Modernidade; embora sua gestação —

como o feto — leve um tempo de

crescimento intra-uterino. A modernidade

originou-se nas cidades medievais, livres,

centros de enorme criatividade. Mas ‘nasceu’

quando a Europa pôde se confrontar com o

seu ‘Outro’ e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo:

quando pôde se definir como um ‘ego’

descobridor, conquistador, colonizador da

Alteridade constitutiva da própria

Modernidade.” (1993, 8).

A Modernidade é um tema que está em voga, mais do que isso está

no centro dos debates há mais de uma década. Não há acordo, no entanto,
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nem sobre quando se iniciou este período. Harvey (1993), por exemplo,

associa seu surgimento com a era clássica do capitalismo industrial (em

meados do século XIX). Benévolo (1983), ao associar o início da

Modernidade ao Renascimento, convenceu-me de que é preciso recuar

definitivamente no tempo até aquele período marcado pela expansão

demográfica, pela completa colonização do Continente Europeu, e pelo

esgotamento dos modelos políticos e sócio-econômicos então vigentes.

 Há quase uma unanimidade de que a Modernidade está no fim, de

que já estamos em uma era chamada de pós-modernismo, modernismo

tardio, transmodernismo, etc.. Independentemente do nome, e do modelo

teórico-conceitual que lhe deu origem, há uma clara indicação de

esgotamento dos modelos políticos e sócio-econômicos que foram

elaborados ao longo dos últimos quinhentos anos. Como no final da Idade

Média, quando a Europa passou da periferia para o centro da constituição

do mundo através da colonização e destruição de outros mundos, estamos

em um período de redefinições globais, de destruição acelerada das

características locais, agora que o “Mundo Ocidental” passou a ser modelo

desejável a ser implantado em todo o Planeta.

Duas questões relativas a esta transição da Idade Média para a

Idade Moderna, e que se relacionam com o desenvolvimento da geografia,

me chamaram inicialmente a atenção: o desenvolvimento de novas

tecnologias na construção naval e na navegação, e o surgimento de novas

técnicas de projeção na pintura e na cartografia. Na América, que os

europeus passaram a conhecer graças a estes desenvolvimentos

tecnológicos, o espaço foi tomado sempre como um dado, parecia

maleável a todas as formas novas de ocupação: experimentaram-se novos

tipos de urbanização, como por exemplo as “Ordenações Filipinas” (1573) ,

que tratavam a paisagem urbana como forma genérica; as “plantation”

portuguesas que tratavam a paisagem rural como espaço isotrópico; as
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relações mercantilistas, que tratavam os recursos naturais sempre como

mercadoria.

Dussel (1993) acredita que a real superação do momento em que

nos encontramos, leva-nos do paradigma eurocêntrico de “Modernidade”

para o paradigma mundial da “Modernidade/Alteridade” (a

“Transmodernidade”). E que esta superação passa por uma profunda

mudança acerca das idéias que temos sobre as relações entre a Europa e

a América. Não vou me deter na discussão de paradigmas, mas acredito,

como ele, que na transição pela qual passamos torna-se necessária a

constituição de novas alteridades, e que a utilização da fenomenologia nos

ajudará a compreender e a reestruturar nossas relações intersubjetivas,

especialmente nas questões relativas à espacialidade. Suas elaborações

teóricas vão ao encontro dos parâmetros que eu havia estabelecido para

meu estudo. Havia a compreensão de que a América e a Modernidade tem

seus destinos inevitavelmente entrelaçados. Dussel veio confirmar minha

hipótese, e vou considerar que seus argumentos para endossá-la.

Falei muito sobre a América. Segundo o parâmetro temporal

adotado ela é um dos pólos da relação dialética entre dois mundos

tornados complementares. Chega-se, assim, ao delineamento do contexto

espacial que pretendo trabalhar fenomenológicamente. A questão que se

colocava era a seguinte: porque não trabalhar com a porção tropical

americana, que fora colonizada pelos portugueses, e que ao mesmo tempo

continha as minhas próprias vivências cotidianas? Esta delimitação

espacial mostrava-se adequada, entre outros motivos porque no Continente

Americano a porção efetivamente portuguesa sempre foi reconhecida como

possuidora de uma individualidade. Os primeiros viajantes reservavam a

ela, e somente a ela, a denominação de América, e por volta de 1550 o

nome Brasil já se impunha, como podemos ver pelos testemunhos de

Staden (1955 [1557]) e Anchieta (1946 [1585]), entre outros.
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Esta identidade foi reconhecida, por exemplo, por Darcy Ribeiro em

“A Invenção do Brasil”, onde ele se refere a nossa constituição singular:

“... o Brasil se fez a si mesmo, por isso

mesmo, tão diferente dos Povos

Testemunho, ... . E dos Povos

Transplantados, ... . O que mais nos

singulariza é esta qualidade de povo novo,

ainda em ser. .............. .A sociedade e a

cultura brasileira, resultantes deste processo

de fusão de raças e etnias, tem outra

característica distintiva que é a sua

extraordinária homogeneidade lingüística,

cultural e étnica, alcançada pelo

desfazimento e refazimento das matrizes

européias, índias e negras. “ (1992, 60-61).

O próprio Ribeiro nos chamou a atenção para o fato de o Brasil ter

seu processo de criação muito bem documentado, possuindo até certidão

de nascimento — a “Carta de Caminha” — , o que permite acompanhar

toda sua trajetória histórica depois da chegada dos europeus.

Em um pais que possui uma história tão bem documentada encontra-

se uma grande lacuna: a gênese e consolidação de suas características

espaciais está para ser estudada. Não pretendo, evidentemente, preencher

todas estas lacunas, pretendo apenas, observados os pressupostos

enumerados acima, acompanhar a implantação da modernidade européia,

a constituição de novas paisagens e de novos lugares numa porção de terra

que se tornaria o Brasil.
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Para analisar fenomenologicamente o impacto que, primeiro os

viajantes e depois os primeiros ocupantes, ainda no século XVI, tiveram

sobre o território que ocuparam nos trópicos, me utilizei das próprias

narrativas que nos legaram sobre o seu espaço vivido. No que se refere ao

impacto que esta ocupação teve sobre a espacialidade dos nativos, utilizei

estudos disponíveis em diversos campos disciplinares, com o intuito de

recolher o maior número possível de informações sobre os modos com que

utilizavam o seu espaço.

As narrativas deste primeiro século de ocupação européia, nos falam

sobre o início de uma era, que para muitos agora se encerra. No início

deste período, agora distante, podemos estudar os primeiros passos da

globalização, da otimização tecnológica na exploração dos recursos, da

obsessão com a localização absoluta e relativa de produtores e de

consumidores, da intervenção ávida no espaço pelos poderosos, tornando

suas as paisagens e os lugares que eram de outros, deixando seus

verdadeiros proprietários totalmente deslocalizados, estrangeiros em seu

próprio país. Estes são com toda certeza assuntos que estão próximos a

nós, seja no estudo geográfico mais tradicional, seja na busca do objetivo

husserliano de procurar uma “gênese do sentido”, que torne os fatos e

idéias do passado tão próximos dos significados que tem para a nossa

própria época.
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CAPÍTULO 1 - GEOGRAFIA E MÉTODO

FENOMENOLÓGICO

1. GEOGRAFIA E FENOMENOLOGIA

A fenomenologia vem sendo utilizada como aporte teórico-conceitual

da geografia desde, pelo menos, a década de 20. Segundo diversos

autores (Relph, 1970 e 1981; Pickles, 1985 b; p. ex.), ela se constitui como

base teórica e metodológica para alguns geógrafos importantes de

diversas gerações, entre eles, Sauer, Dardel, Lowenthal e Kirk (Holzer,

1992 e 1993). O primeiro assunto a ser abordado nesta tese será este: o

das relações que ao longo deste século foram estabelecidas entre a

geografia e a fenomenologia. Não pretendo um estudo detalhado, mas

apenas uma rápida revisão de como tem se encaminhado o debate entre

as duas disciplinas.
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Apesar de exemplos isolados como os de Sauer, que já em 1925

falava em uma fenomenologia da paisagem, e de Dardel que em 1952

empreendeu um ensaio fundamental de geografia existencialista; somente

no final dos anos 60, num momento de grande efervescência cultural nos

meios acadêmicos, foi que um grupo de geógrafos foi procurar na

fenomenologia uma base teórica alternativa às que dominavam a disciplina.

 Relph (1970) foi o primeiro autor a relacionar uma série de

possibilidades de utilização da fenomenologia pela geografia. Neste artigo

sucinto o autor caracterizava a fenomenologia como um procedimento útil

na descrição do mundo cotidiano da experiência humana, tendo como base

a “volta as coisas mesmas”,  aspecto sobre o qual insistiria em outros

trabalhos (Relph, 1976 e 1981).

Neste primeiro artigo Relph destacava os aspectos que

considerava relevantes no método fenomenológico, segundo os critérios de

uma “geografia da percepção” que começava a ser formulada nos Estados

Unidos. Eles seriam: a  descrição das essências das estruturas temáticas

de percepção associadas com o fenômeno particular que é estudado; o

exame das várias maneiras como esse  objeto pode aparecer (intenções de

quem percebe); a exploração da constituição dos fenômenos na

consciência.

A fenomenologia era definida como a filosofia dos mundos vividos da

experiência humana, sendo que dois aspectos desta concepção filosófica

eram valorizados pelo autor: as suas críticas ao cientificismo e ao

positivismo e a sua visão holística e unificada do homem e da natureza, que

seria proporcionada pela noção de intencionalidade. Estes aspectos se

constituíram, posteriormente, na base da pesquisa sobre os lugares e os

não-lugares realizada pelo autor (Relph, 1976).
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Este autor, no entanto, optou por uma utilização implícita do método

fenomenológico (sic, Relph 1976, nota, pag. 7). Tuan outro pioneiro na

discussão sobre a utilização do aporte fenomenológico pela geografia

(1971), também assumiria mais tarde (1976) uma atitude dúbia, ao afirmar

que era necessário não se ater a fenomenologia, mas remeter-se ao

humanismo, que permitiria uma visão mais ampla do que é a pessoa

humana, deixando-se implícita a fenomenologia.

A explicação para estas atitudes pode ser encontrada num artigo

posterior de Relph (1981), onde a fenomenologia é enfocada como uma

alternativa ao “modo de fazer” (way of doing) positivista, na medida em que

proporcionaria um “modo de ser” (way of being). O método fenomenológico

não era visto como um conjunto de postulados a serem sempre utilizados,

mas como um aporte que permitia análises variadas sobre o tema da “volta

às coisas mesmas”.

Estaríamos, segundo Relph (1981), frente a um aporte radical, ligado

à filosofia, que permitia o exame das experiências individuais; uma espécie

de “conversão religiosa”, que implicaria em profundas mudanças no nosso

modo de vida, e um ofereceria um método de análise bastante confiável

para os cientistas sociais. Apesar de ter como meta a radicalidade

metodológica, o autor atenuou-a no que se refere à sua aplicação pelas

disciplinas extra filosofia, procurando no âmbito da própria filosofia autores

mais acessíveis, e mais ligados ao meio acadêmico norte americano, dos

quais Schutz seria o melhor representante.

Buttimer (1974 e 1976) expressava idéias bastante semelhantes as

de Relph. O que a diferenciava era, principalmente, a sua preocupação em

apoiar-se mais firmemente, ao mesmo tempo, na fenomenologia e no

existencialismo, o que resultou na escolha, pela autora, da fenomenologia



16

existencialista como suporte teórico-conceitual ideal para ser utilizado pela

geografia.

Segundo este critério, perspectivas teóricas consideradas como

diversas, tais como a fenomenologia pura, de Husserl, ou a fenomenologia

hermenêutica, de Ricoeur, eram desconsideradas enquanto opção para o

estudo da geografia.

Para a autora o que a fenomenologia tinha de importante era a sua

pesquisa sobre os problemas do conhecimento e do pensamento,

“suspendendo, ..., as pressuposições e as estruturas conceituais da

ciência e examinando o fenômeno como ele é.” ( Buttimer, 1974, 37);

enquanto que o existencialismo valorizava as condutas de vida, colocando a

questão da ambivalência entre o ser e a existência. Ambas teriam um

objetivo comum: a exploração e a compreensão dos significados e dos

valores humanos.

Desta fusão, ainda segundo Buttimer (1974 e 1976) que pretendia

estudar o espaço social, surgiriam os temas potencialmente exploráveis

pela geografia: a intencionalidade do homem na estruturação de seu mundo

(intencionalidade do corpo-sujeito); e a intersubjetividade, definida como o

diálogo entre o homem e o meio, em termos de herança sócio-cultural e do

papel assumido por ele no mundo vivido.

Como Relph e Tuan já haviam feito, a autora supõe que serão

grandes as dificuldades de se adequar a fenomenologia à geografia. Sua

proposta, então é apropriar-se apenas do espírito da fenomenologia, que

poderia ser resumido no conceito de “Lebenswelt”, deixando-se de lado o

próprio método fenomenológico. A filosofia poderia ajudar apenas no

campo conceitual, ao diferenciar o espaço vivido do espaço
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representacional; e em termos metodológicos, na transcendência ao

dualismo entre o objetivo e o subjetivo.

Acredito que visto o modo como os geógrafos se apropriaram do

aporte fenomenológico, cabe uma rápida discussão sobre a própria

definição de fenomenologia. Heidegger (1984 c) a definia a como sendo a

“ciência básica” da filosofia, tendo como área temática as vivências

conscientes do homem que conhece, age e valora. Seu âmbito de pesquisa

seria o da estrutura desses atos vivenciados, e dos objetos vivenciados nos

atos sob a ótica de sua objetividade.

 Merleau-Ponty, por sua vez, a definia como:

“... a vontade dupla de coligir todas as

experiências concretas do homem, e não

somente suas experiências de

conhecimento, como ainda suas

experiências de vida, de civilização, tais

como se apresentam na história, e de

encontrar, ao mesmo tempo, neste decorrer

dos fatos, uma ordem espontânea, um

sentido, uma verdade intrínseca, uma

orientação tal que o desenvolver-se dos

acontecimentos não apareça como simples

sucessão.” (1973, 21).

Giles (1975) definia a fenomenologia como uma ontologia universal,

que procura abranger a universalidade de todos os seres a partir de método

científico diverso da teoria dedutiva e do axioma do “ego cogito”, orientado

para a constituição de um sistema de disciplinas fenomenológicas que

procuram a auto-reflexão universal.
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Dartigues a definia como “o estudo da constituição do mundo na

consciência.”. Ele via como tarefa da fenomenologia:

 “analisar as vivências intencionais da

consciência para perceber como aí se

produz o sentido dos fenômenos, o sentido

desse fenômeno global que se chama

mundo.” (1973, 30).

Pode-se constatar que, ao menos em termos de uma visão genérica

de como a fenomenologia é definida e de quais são seus objetivos

principais, geógrafos e filósofos tem opiniões bastante semelhantes. Os

geógrafos, no entanto, se eximiram de tentar aplicar diretamente o método

fenomenológico em seus estudos, preferindo se ater ao “espírito” da

filosofia. Apenas um geógrafo e historiador explorou decididamente estas

interfaces, Eric Dardel, isso em 1952, há mais de quarenta anos portanto.

Um dos objetivos deste trabalho é, como em Dardel, a análise da

geograficidade enquanto experiência concreta ou vivência consciente. Além

disso desejo me aprofundar no tema de como essa experiência pode

contribuir para a constituição das ciências das essências que nos forneçam

elementos para uma auto-reflexão sobre o fenômeno que denominamos

“mundo”. Aceitos estes objetivos como tarefa, o método fenomenológico

torna-se diretriz para esta pesquisa.

Quanto às proposições dos geógrafos humanistas, se utilizar na

disciplina uma fenomenologia implícita ou atenuada, elas foram criticadas

por Pickles (1985 a), como relatarei mais adiante, resultando na sugestão

de um retorno à filosofia originária proposta por Husserl, ou seja, de se

procurar aplicar o método fenomenológico segundo os preceitos da

fenomenologia transcendental, partindo-se para uma ontologia da

espacialidade humana. Proposição que naquele momento não teve
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continuidade por parte do autor. Será a partir deste ponto que conduzirei a

pesquisa desta tese, propondo que inicialmente retornemos à questão da

utilização do método fenomenológico, analisando-o em seus procedimentos

mais relevantes e correlacionando-os com a geografia, o que será feito no

próximo item.

2. O MÉTODO FENOMENOLÓGICO

2.1.  A Intencionalidade

Este capítulo tratará de alguns conceitos e procedimentos que

considero importantes para a realização de uma geografia fenomenológica,

em geral, e para a pesquisa desta tese, em particular. Não pretendo fazer

uma análise exaustiva do método fenomenológico, mas de destacar seus

procedimentos mais relevantes.
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A intencionalidade, citada como um dos fundamentos

fenomenológicos da geografia humanista, é o primeiro dos procedimentos

a ser aqui analisado. Luijpen (1973) a considera como a situação original

que torna possível esclarecer o complexo da realidade, o fato primitivo da

fenomenologia.

O conceito de intencionalidade, nos ensinam os manuais de filosofia,

não surgiu com Husserl. Ele provém da Escolástica e chegou ao autor

através dos ensinamentos de Brentano, que distinguia os fenômenos físicos

dos fenômenos psíquicos, afirmando que os últimos podem ser percebidos

e que esta percepção constitui seu conhecimento fundamental, um

conhecimento que comporta uma intencionalidade (Dartigues, 1973).

Husserl apropriou-se do termo “intencionalidade” dando-lhe

significado diverso. Segundo Capalbo (1973) tanto para Brentano quanto

para os idealistas ou para os realistas a separação entre a consciência que

percebe e o objeto que é percebido era um pressuposto básico. No entanto,

para Husserl, esta consciência estava definida em termos de intenção

voltada para o objeto. Em “Meditações Cartesianas” ele a definiria  como:

“a propriedade fundamental  dos modos de

consciência em que vivo como “eu”, ou seja,

ela se refere ao sujeito-como-cogito, ao

conhecimento.” (Luijpen, 1973).

O princípio da intencionalidade, como nos explica Dartigues (1973),

segue os parâmetros iniciais enunciados por Brentano, segundo os quais a

consciência só se constitui enquanto tal quando é dirigida a um objeto

(sentido de intentio), enquanto que o objeto só pode ser definido em sua

relação com a consciência.
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Em “Idéias Diretrizes para uma Fenomenologia” Husserl,  daria

outra definição  para esta relação dos atos de consciência:

“No sujeito há mais que o sujeito, entenda-se

mais que a cogitatio ou nóese [atividade da

consciência]; há o objeto mesmo enquanto

visado, o cogitatum enquanto é puramente

para o sujeito, isto é, constituído por sua

referência ao fluxo subjetivo da vivência.”

(citado por Dartigues, 1973, 26).

A intencionalidade na fenomenologia vem, então, caracterizar uma

nova relação entre sujeito e objeto, entre o pensamento e o ser, uma ligação

onde eles são inseparáveis e sem a qual nem a consciência nem o mundo

seriam compreensíveis (Giles, 1975).

Lyotard (S.D.) observa que, a partir dela, é possível falar da inclusão

do mundo na consciência, pois nela está o pólo “eu”  (nóese) e o pólo “isso”

(noema), que o autor define, “geograficamente”, como a relação do sujeito e

da situação.

A intencionalidade, como enfatiza Luijpen (1973), “rompe com a

idéia do sujeito isolado do mundo.”, descrevendo-o como abertura para o

mundo, como o próprio conhecimento. O mundo, por sua vez, é tratado, não

como interioridade do sujeito, mas como uma presença imediata do sujeito,

como um modo de existir. Estamos diante de um ser-envolvido-no-mundo.

Então podemos concluir, como Dartigues (1973), que a

intencionalidade coloca a consciência e objeto não como duas entidades

separadas por natureza, mas que se definem por sua correlação, sendo que

a essência desta correlação não se configura em determinado objeto,
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estendendo-se ao mundo inteiro. Neste sentido a intencionalidade é aquilo

que torna possível a própria redução fenomenológica (Giles, 1975).

2.2. A Redução Fenomenológica

A definição usual para a “redução fenomenológica” é da realidade

existindo independentemente dos atos de consciência ou, de modo mais

simples, da “colocação entre parênteses” da realidade como é concebida

pelo senso comum (Dartigues, 1973). Foi com este significado que ela foi

considerada como conceito importante pela geografia humanista.
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A conceituação para redução fenomenológica na obra de Husserl foi

se modificando com o seu amadurecimento. Luijpen (1973) nos esclarece

que, num primeiro momento, quando Husserl relacionava diretamente a

intencionalidade com o sujeito-como-cogito, a redução era vista

simplesmente como a colocação do ser “entre parênteses”; mais tarde o

sujeito-como-cogito seria associado às atitudes e ao mundo vivido,

resultando na sua associação com “a volta às próprias coisas”, na qual se

incluía o sujeito-como-cogito, em suas muitas atitudes, conhecendo a partir

de sua experiência do mundo.

A redução fenomenológica procura tornar evidente o ego-cogito-

cogitatum, ou seja, a consciência que constitui  o sentido do mundo (Giles,

1975). Constituir significa, para Husserl:

“remontar pela intuição até a origem na

consciência do sentido de tudo que é,

origem absoluta já que nenhuma outra

origem que tenha um sentido pode

anteceder a origem do sentido.” (Dartigues,

1973, 30).

A redução fenomenológica indica uma volta às experiências e ao

mundo original, sem considerar as teorias que lhe foram acrescentadas

pelas ciências (Luijpen, 1973). Assim, enquanto sujeito empírico  e concreto

continuamos a participar da posição natural do mundo, do vivido, mas esta

vivência é suspensa pela redução, segundo a qual o mundo circundante não

é mais o que existe, mas o “fenômeno da existência” (Lyotard, S.D.).

Para concluir, procurei uma definição de redução fenomenológica o

mais abrangente possível, e que possa servir de parâmetro para esta

pesquisa. Fui encontrá-la em Merleau-Ponty que a considera como:
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“... a resolução não de suprimir, mas de

colocar em suspenso, e como que fora de

ação, todas as afirmações espontâneas nas

quais vivo, não para negá-las, e sim para

compreendê-las e explicitá-las ... quando

opero a redução fenomenológica, não me

reporto do mundo exterior ao eu considerado

como parte do ser, não substituo a

percepção interior à percepção exterior, tento

fazer aparecer e explicitar em mim esta fonte

pura de todas as significações que em torno

de mim constituem o mundo, e que

constituem meu eu empírico.” (1973, 30).

Neste sentido a redução fenomenológica nos remete para  duas

questões importantes relativas a esta tese: a da constituição do mundo, que

interessa diretamente a todos que estudam geografia; e o da distinção

entre a ciência fenomenológica  e a concepção científica cartesiana e

positivista, na qual me deterei em seguida.

2.3. A concepção fenomenológica de ciência

Uma das críticas mais veementes feitas pela geografia humanista se

refere à concepção cientifica da geografia analítica, em particular, e do
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arcabouço positivista que domina a pesquisa científica, de um modo geral.

Esta talvez seja a questão que mais aproxima os humanistas da

fenomenologia, pois Husserl opunha a razão fenomenológica à razão

cartesiana e, num sentido mais amplo, a razão fenomenológica à ciência

positivista.

Na razão cartesiana, a dúvida metódica, concede às ciências

naturais direitos exclusivos sobre o que é racional, objetivo e científico,

determinando que só os conceitos relativos à quantidades são objetivos, e

remetendo a sua descrição para a matemática e a física (Luijpen, 1973).

Para a fenomenologia, ao contrário, “a razão é o lugar onde aparece o

significado objetivo.” (Luijpen, 1973, 169).

A razão objetiva, portanto , se refere à existência humana mesmo

que esta não possa ser expressa em categorias de quantidade. Desse

modo as perguntas relativas às ciências estão contidas na existência e se

originam no interesse destas sobre algum aspecto existencial. Isto implica

na existência de tantos mundos científicos quantas sejam as atitudes que

possam gerar questionamentos.

As críticas da fenomenologia às ciências não se referem ao seu rigor

científico, mas ao fato de que em sua ânsia por novas descobertas não

coloquem em causa as suas aquisições ou o seu método. Sobre este

aspecto já nos alertava Husserl:

“as ciências da natureza não nos desvelaram

em nenhum ponto o mistério da realidade

atual, a realidade em que vivemos, agimos e

estamos.” (Husserl “A Filosofia como Ciência

Rigorosa”  , Dartigues, 1973,).
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A crise entre o mundo cotidiano e a ciência, segundo Husserl, é

provocada pela ruptura entre o mundo da ciência — tal como é constituído e

visto — e o mundo da vida. Com esta ruptura a objetividade da ciência

torna-se puro objetivismo, atitude que segundo os fenomenólogos iniciou-se

com o projeto de Galileu de matematização da natureza (Dartigues, 1973).

A fenomenologia procurava uma mudança de apreciação do que

seja ciência:

“Essa mudança de apreciação não concerne

ao caráter científico das ciências, mas ao

que as ciências, ao que a ciência tomada

absolutamente significou e pode significar

para a existência humana. A maneira

exclusiva pela qual a concepção do mundo

do homem moderno na segunda metade do

século XIX foi determinada pelas ciências

positivas e falseada pela “prosperity” que a

elas se devia significava o abandono cheio

de indiferença dos problemas que são

decisivos para um humanismo autêntico. As

ciências dos fatos puros e simples produzem

homens que só vêem puros e simples fatos.”

(Husserl em “A  Crise das Ciências

Européias e a Fenomenologia

Transcendental”, citado em Dartigues, 1973,

73).

Para combater o objetivismo seria necessário, portanto, reintegrar as

ciências ao mundo da vida, aproximando-as do mundo cotidiano, das

nossas vidas, ações e projetos (Dartigues, 1973). Para Husserl isto pode

ser atingido a partir da exploração das experiências ante-predicativas,
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aquelas que são anteriores aos conceitos e aos juízos, referindo-se à

percepção do mundo e dos objetos nele contidos, que são os fundamentos

dos conceitos; e do mergulho no mundo pré-científico, das experiências

cotidianas comuns, que se constituem nas premissas que embassam as

ciências.

Para a fenomenologia se uma ciência não retorna a atitude primitiva

do questionamento, não se desenvolve enquanto ciência. Por esse motivo

nenhuma ciência pode passar sem crises que permitam uma revisão de

seus conceitos fundamentais. As ciências devem assumir seus interesses

fundamentais para poderem progredir. Este processo contínuo de crise

científica  indica que:

“pelo interesse primitivo contido na

existência, certa  paisagem da realidade,

certo campo de presença já é levado à frente

e se delineia como uma “figura” sobre um

horizonte de sentidos distintos. Mas a

delineação não é no começo tão forte que

essa paisagem sobressaia claramente das

outras. A explicação de certa pergunta, de

certa maneira da existência humana como

lumem naturale não põe desde o início tão

distintamente que se distigua de outras

questões suscitadas em outras ciências.”

(Luijpen, 1973, 172-173).

A fenomenologia se refere às ciências como modos de encontro

entre questões científicas específicas, com métodos e linguagens que

podem ser particulares (Luijpen, 1973). Mas conclui, no entanto, que toda

ciência se inicia estabelecendo uma rede de essências, obtidas por
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variações imaginárias, que serão depois confirmadas por variações reais,

as “experimentações” (Lyotard, S. D.).

2.4.  A Variação Imaginária e a Redução Eidética

 O retorno à experiência integral ou vivida, como acesso às próprias

coisas, conduz ao reconhecimento de um momento eidético (Luijpen, 1973).

Esta experiência integral conteria a evidência universal e a possibilidade de

exprimi-la, não se referindo somente aos objetos, mas a todos os modos

como o homem se relaciona com o mundo, seja pela percepção, pela

memória, ...

A intuição da essência, intuição eidética ou ideação, parte do

princípio de que o universal se verifica invariavelmente em indivíduos

diferentes (Giles, 1975), mostrando-nos não somente os aspectos

concretos e individuais, mas os significados essenciais (Luijpen, 1973).

A ideação conduz ao método da variação imaginária ou da variação

eidética que consiste no pensamento, a propósito de um objeto ou de uma

realidade, fazer variar suas características de modo a abranger todos os

seus aspectos até obter-se aquilo que permanece invariável, um invariante,

que define a essência deste objeto ou realidade, e sem a qual ela seria

inimaginável ou impensável (Dartigues, 1973; Luijpen, 1973; Merleau-Ponty,

1973).

Partindo-se do método das variações imaginárias chega-se a

redução eidética, passando-se do indivíduo para a sua essência, ainda

empírica, e dai para a essência pura, uma consciência da generalidade,

onde se apreende o que é essencial em determinada realidade (Giles,

1975; Luijpen, 1973).



29

Segundo Lyotard:

“... o processo da variação imaginária dá-nos

a própria essência, o ser do objeto. O objeto

é um uma coisa qualquer, ..., uma

proposição qualquer, um dado sensível. Faz-

se variar  arbitrariamente, obedecendo

apenas a evidência atual e vivida do eu

posso ou do eu não posso. A essência ou

eidos do objeto é constituída pelo invariante,

que permanece idêntico através das

variações.  ... experimenta-se, pois, a

essência como uma intuição vivida.”

(Lyotard, S. D., 18).

A redução eidética é diferente do método indutivo (Merleau-Ponty,

1973): ela nos permite distinguir os fatos das essências. O fato é colocado

entre parênteses deixando surgir a idéia, o sentido (Capalbo, 1973). Na

primeira aplica-se aos exemplos a variação imaginária, enquanto que no

segundo procede-se por variações efetivas, a partir dos múltiplos casos que

se realizaram.
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2.5 Essências e Regiões Fenomenológicas

O que foi dito no item anterior acerca das ciências, pode ser melhor

explicado a partir de uma distinção entre a experiência do experimentalista,

que é uma experiência sobre o fenômeno; e a experiência do fenomenólogo

que é uma experiência do fenômeno. Esta distinção supõe que a que a

primeira forma de experiência só tenha sentido quando fundamentada na

segunda, ou seja, toma as ciências eidéticas, ou essenciais, como

fundamento das ciências empíricas (Dartigues, 1973).

A “essência”, para a fenomenologia, pode definida: “como o

invariante que persiste a despeito de todas as variações a que a

imaginação submete o exemplo que serve de modelo.” (Dartigues, 1973);

ou como “o invariante que permanece idêntico através das variações.”

(Giles, 1975); ou ainda como “a estrutura invariante cuja presença

permanente define a essência do objeto.” (Capalbo, 1973).

Como nos revela Merleau-Ponty (1973), Husserl colocou-se o

problema de descobrir um modo de conhecimento que não fosse nem

dedutivo, nem simplesmente empírico; um conhecimento não conceitual,

mas vinculado ao fato e que, ao mesmo tempo, fosse filosófico. O caminho

encontrado foi o da intuição das essências (Wesenschau). Esta intuição da

essência é distinta da percepção do fato: “Ela é a visão do sentido ideal

que atribuímos ao fato materialmente percebido e que nos permite

identificá-lo.” (Dartigues, 1973, 22).
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 A visão das essências, então, baseia-se na distinção entre o fato de

vivermos uma experiência e daquilo que vivemos através dela. Esta visão é

uma retomada intelectual, uma explicitação, do que foi experimentado

(Merleau-Ponty, 1973); ou seja, a visão das essências é uma intuição, um

ato de conhecimento direto que nos põe face a face com o que visamos, é

uma intuição doadora que constitui  progressivamente o que é visado

(Capalbo, 1973).

O que nos revelam as essências é a consciência da impossibilidade,

a de que os limites da nossa fantasia são fixados pelas coisas sobre as

quais emitimos juízo (Lyotard, S.D.). Assim, todo fenômeno possui uma

essência, que se traduz na possibilidade de designação deste fenômeno,

mas que não implica em sua redução a uma única dimensão do fato que o

produziu, uma vez que no fato é visado apenas um sentido. A essência

identifica o fenômeno porque sempre é idêntica a si própria (Dartigues,

1973).

As essências serão tantas quantas forem as significações que

possamos produzir. Elas se dão a nós pela nossa percepção, nossa

memória, nossa imaginação, nosso pensamento (Dartigues, 1973). A

intuição das essências, portanto, tem um caráter concreto e familiar, mas

implica em um modo de apreensão com significação universal,

intersubjetiva e absoluta (Merleau-Ponty, 1973).

Este modo de apreensão nos remete às ciências que, segundo

Lyotard (S.D.), iniciam por estabelecer uma rede de essências, obtidas por

variações imaginárias, que são confrontadas com as variações reais

(experimentações). No entanto, para Husserl entre o processo eidético e o

experimental não há simplesmente um relacionamento de sucessão, pois

não podemos abordar um fato sem tratar das visões das essências. A
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intuição das essências consiste, então, em reconquistar um sentido ainda

não tematizado na vida expontânea (Merleau-Ponty, 1973).

A fenomenologia tomou para si a tarefa de estudar e classificar os

diversos tipos de essências, distinguindo determinadas “regiões”. Como

toda ciência tem como objetivo explicitar seus conceitos fundamentais isso

será tarefa da ontologia regional que: “explicitará o que pertence ao objeto

desta ciência de modo universal e necessário, isto é, explicitará suas

estruturas essenciais.” (Capalbo, 1973, 16).

A ontologia regional se refere, principalmente, às essências

morfológicas, que devem expressar as vivências, em todas as suas

nuanças, através da descrição. Ela se distingue da ontologia formal, ou

ciência eidética formal, que nos remete às formas puras do pensamento, às

categorias lógicas e gramaticais, que permitem a inteligibilidade das outras

regiões. A ontologia formal refere-se às essências exatas, que como

conceitos rigorosos só tem relação indireta com a vivência, uma vez que

são construções (Dartigues, 1973; Capalbo, 1973).

Segundo uma proposição de Husserl, a ontologia regional:

“Parte da idéia de que há muitas atitudes no

sujeito intencional, irredutíveis umas às

outras. A intencionalidade científica, artística,

política, técnica, ética e religiosa é sempre

um “relacionamento ”original e irredutível.

Isso implica que também o “mundo” como

correlato da intencionalidade não é

construído monisticamente. ... Os “mundos”

que decorrem de uma atitude científica,

artística, política, ética ou religiosa do sujeito

intencional são esferas específicas do ser,
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“regiões” nas  quais os objetos concordam

entre si por um específico ser-assim

(Sosein). As específicas regiões do ser

somente são acessíveis ao sujeito a partir de

uma apropriada atitude. ...  Há uma unidade

de mútua implicação das atividades noéticas

e correlatos noemáticos.” (Luijpen, 1973,

178).

2.6. Intersubjetividade

O último aspecto do método fenomenológico que pretendo abordar é

o da intersubjetividade. O que me motiva a apreciá-lo é a sua valorização

pelos geógrafos humanistas (Buttimer, 1974 e 1976, p. ex.), mesmo que

muitos filósofos dedicados a fenomenologia, principalmente os

existencialistas, não lhe tenham reservado muitas páginas em seus

tratados, pois acredito que a intersubjetividade seja relevante, se não

fundamental, para a compreensão do método fenomenológico.

A meta final da consciência transcendental, segundo Husserl, era a

de ultrapassar a individualidade, para então se chegar ao caráter

plenamente objetivo que se dá na constituição intersubjetiva do objeto, na

sua constituição por uma pluralidade de sujeitos (Giles, 1975).

Esta meta foi valorizada por Merleau-Ponty (1973), ao declarar que a

subjetividade derradeira, a mais radical, chamada pelos filósofos de

transcendental, se dá apenas no diálogo, na comunicação com outras

situações, com outros homens, constituindo-se na intersubjetividade.

A intersubjetividade se revelaria a partir do momento em que o

corpo, enquanto complexo móvel, se põe em contato com o exterior e
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localiza o outro. Este outro nunca pode ser apreendido de modo direto, é

pela intropatia (Einfühlung) que se dá a relação entre eu e o outro que é por

mim percebido (Giles, 1975; Capalbo, 1973).

Segundo Giles:

“... Os outros “eus” não são precisamente

outros. Só pela constituição em mim dos

outros como outros posso  conceber que

eles tem para mim sentido e valor de

existentes e determinadamente existentes. ...

Constitui-se assim uma comunidade de

mônadas que formam uma unidade

intersubjetiva num “nós”   transcendental. É

para este  “nós” que o mundo é constituído

alcança a mais alta conformação do seu

valor filosófico, a saber: a constituição

intersubjetiva, que é sempre fruto de uma

função sintética.” (1975, 178).

A intersubjetividade seria, então, a garantia da objetividade do

objeto, uma vez que nela o objeto se mantém idêntico em sua multiplicidade

de aparências para uma pluralidade de sujeitos (Giles, 1975).
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3. GEOGRAFIA E ONTOLOGIA

Antes de colocar apenas questões metodológicas, o tema central

desta tese, como já disse, são as questões ontológicas, que podem ser

sintetizadas na pergunta: em que consiste uma ontologia da espacialidade?

ou, de modo mais abrangente, como se pode constituir uma ontologia da

geografia?

Esta preocupação com a ontologia da espacialidade pode ser

encontrada em trabalhos recentes, onde é discutida no contexto do pós-

modernismo, como em Soja (1993) por exemplo; e em trabalhos mais

antigos, que a discutem enquanto um aprofundamento crítico necessário

para a geografia humanista, como em Pickles (1985 a).

Não pretendo aprofundar-me aqui nas origens destes

questionamentos, o que já fiz em outras ocasiões (Holzer, 1992 e 1993),

mas apenas ressaltar que as preocupações eminentemente metodológicas

que dominaram a geografia até o final da década de 50, deram lugar a

questionamentos epistemológicos, a partir dos geógrafos humanistas e dos
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geógrafos críticos, propiciando uma aproximação com a filosofia em sua

procura por bases teórico-conceituais mais solidamente estabelecidas.

O projeto científico da geografia neste final de século, cada vez mais

desvinculado do conhecimento positivista, tem propiciado esta procura por

uma ontologia da espacialidade, mas, o problema está apenas delineado.

Para esta tese a questão ontológica constitui-se na preocupação

fundamental, a partir da qual pretendo delimitar um suporte teórico-

conceitual que permita um estudo aprofundado das paisagens e dos

lugares.

Esta busca por uma ontologia para a ciência geográfica, nos remete

ao principal questionamento colocado pela filosofia contemporânea no que

se refere aos pressupostos da ciência positivista, que além de pretender

superar a metafísica a partir da lógica e da técnica, preconizava uma

autonomia da ciência frente à filosofia. Para esses filósofos:

“a ciência não é senão uma representação

derivada do pensar filosófico, uma

representação absolutizada em si mesma,

consolidada, esquecida de sua referência

transcendental ao ser.” (Buzzi, 1975, 24).

Questionamentos como este me levaram a interrogar, primeiramente,

sobre o próprio significado da palavra ontologia. Os tratados de filosofia

nos indicam que existem pelo menos duas concepções ontológicas

relevantes, referentes a contextos diversos: o da ontologia tradicional, ligada

à teologia e à metafísica, na qual não pretendo me aprofundar; e uma

ontologia contemporânea, que apesar de reconhecer a autonomização da

ciência em relação à filosofia como inevitável e até positiva, pretende

impedir que a razão se instrumentalize por completo e que se perca a visão
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do todo (Stein, 1984 a); intento que pretende levar a uma demolição ou a

uma reconstrução da ontologia tradicional (Buzzi, 1975, 47).

A ontologia contemporânea, da qual Heidegger é sem dúvida o

maior expoente, pretende alertar que o mundo que construímos se trata de

uma representação do ser (Buzzi, 1975, 47). Heidegger, como os

neokantianos, opunha-se à ontologia tradicional. No entanto, o primeiro

criticava seu caráter meramente teológico, assim como criticava a

metafísica por seu caráter de mera história da teologia, ou, em suas

palavras, uma ontoteologia  (Heidegger, 1984 a); enquanto que os outros

procuram reduzi-la a uma mera teoria do conhecimento científico.

As possibilidades de construção de uma teoria científica a partir

desta postura neokantiana se configuram, atualmente, como que saturadas.

Minha opção foi de procurar, para as questões relativas à paisagem e ao

lugar, ultrapassar a representação ou interpretação do “mundo natural”,

recolocando a questão do ser e do mundo, a questão da ontologia da

espacialidade.

Na discussão desta questão, tomei as idéias de Heidegger como

referência. O filósofo procura recolocar a questão do ser humano,

questionando o próprio objeto do pensamento e a linguagem que procura

expressá-lo (Stein, 1984 b, 10); Enfocando o ser no horizonte da diferença

ontológica — a de que o ser só é ser porque é, em si mesmo, identidade e

diferença (Heidegger, 1984 b).

O princípio da identidade, conforme a concepção de Heidegger,

remete-se a uma análise da relação entre ser e homem, onde a tarefa da

filosofia seria a de questionar o ser. Assim procedendo a filosofia se

distinguiria das visões de mundo e se afastaria da busca da identidade

absoluta (Stein, 1984 a).
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Neste trabalho a filosofia é tomada como base teórico-conceitual que

remete para a compreensão das questões essenciais da geografia.

Interessam-me, portanto, os aspectos da ontologia heideggeriana que

podem esclarecer-nos acerca de uma ontologia da geografia

contemporânea.

Pickles (1985 a), ao criticar a geografia humanista, e ao repensar as

suas relações com a fenomenologia, concluiu que a ontologia da

espacialidade, assim como outras ontologias, aponta para  o “Dasein”. Este

é o conceito que mais me interessa na obra de Heidegger, conceito que

pode ser traduzido por  “ser-aí”. Interessa-me, também, o debate que o autor

travou com os neokantianos acerca das relações entre a filosofia e a

ciência.

Na geografia, Soja (1993), baseado em Joseph Fell, já havia

observado, em relação ao “Dasein”, que a Terra e o pensamento são

distintos, mas estão originariamente ligados agindo um sobre o outro. No

entanto o autor afirmava que Heidegger envolvia esta espacialização do ser

em uma temporalidade exagerada, que subavaliava as possibilidades de

uma ontologia da espacialidade.

As obras mais maduras de Heidegger me levam a discordar desta

afirmação, nelas a questão do “Dasein” se constitui no tema central,

remetendo-se à relação do ser com o mundo. Vou colocar a observação de

Soja em outros termos: a geografia é fundamental para a compreensão do

“Dasein”, ela é o “Da” (o “aí” do “ser-aí”). Está nela a raiz do intercâmbio do

ser com o seu suporte; do ser com o mundo; entre os entes, humanos ou

não; entre as sociedades e as culturas. Ela é, ademais, o ponto de

referência sobre o qual experimentamos a passagem do tempo; ela é a
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base sem a qual a história não pode acontecer. Toda história começa com:

“era uma vez…em algum lugar…”.

A idéia da existência em Heidegger, revela que a subjetividade

humana não é real sem o mundo. O mundo pertence à essência humana,

sem o pensamento do mundo desfaz-se também o sujeito (Luijpen, 1973). O

próprio Heidegger nos afirma que:

“O homem é manifestamente um ente.

Como tal, faz parte da totalidade do ser,

como a pedra, a árvore, a águia. Pertencer

significa ainda: inserido no ser. Mas o

elemento distintivo do homem consiste no

fato de que ele, enquanto ser pensante,

aberto para o ser, está posto em face dele,

permanece relacionado com o ser e assim

lhe corresponde. O homem é propriamente

esta relação de correspondência, e é

somente isto. ‘Somente’ não significa

limitação, mas uma plenitude. No homem

impera um pertencer ao ser; este pertencer

escuta ao ser, porque a ele está entregue

como propriedade.” (Heidegger, 1984 b,

182).

Este comum-pertencer entre ser e ente, leva-nos a experimentar o

acontecimento-apropriação (eregnis) que, como nos explica Heidegger

(1984 b), vem de “er-eügnen”, ou seja, descobrir com o olhar, despertar com

o olhar, apropriar-se. Esta atitude de “descobrir com o olhar” é inerente à

ciência e à filosofia, mas em seu sentido de vínculo com o suporte, de

constituição do mundo, é uma postura essencialmente geográfica.
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Desse modo o “Dasein” está permeado de espacialidade, de

geografia. Ligação que nos é revelada na frase seguinte:

“Desde o início a questão de Heidegger não

é outra senão a ‘questão do ser’ e, se o ser

do homem é nele descrito e analisado, é

somente porque no homem se situa o lugar,

o ‘aí’ (Da) onde o ser se desvela. …o que se

manifesta em primeiro lugar é ‘tal e qual

ente’, isto é, esses objetos ou seres da vida

cotidiana que não cessamos de encontrar e

o próprio mundo que os contém.” Dartigues

(1973, 121-122)

Meu objetivo aqui é o de explorar as possibilidades que a ontologia

heideggeriana oferece para se fazer uma ontologia da geografia, e a

importância do “Dasein” nesta empreitada me parece já ter sido levantada.

Outro ponto que proponho para a discussão é o das relações entre a

ciência e a filosofia no pensamento de Heidegger. O próprio “Dasein” nos

remete a este questionamento. Buzzi (1975) observa que, ao analisar o ser-

que-está-no-mundo, o filósofo o vê “distraído” pelas solicitações da vida

moderna. Nós vivemos numa representação denominada  “civilização

tecnológica” ou “sociedade de consumo”, que encobre o ser do homem.

Na época de Heidegger, esta concepção técnico-científica da

filosofia e da ciência era defendida pelos neokantianos. Stein (1984 b)

observa que para esses filósofos todo o pensamento estaria subordinado

aos códigos que a técnica e a lógica constróem e fixam enquanto

instrumento da ciência.

A posição de Heidegger era totalmente contrária a este tipo de

pensamento, para ele:
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“Pela representação da totalidade do

universo técnico reduz-se tudo ao homem e

chega-se, quando muito, a reivindicar uma

ética para o universo da técnica. Cativos

desta representação, confirmamo-nos na

convicção de que a técnica é apenas um

negócio da homem. Passa-se por alto o

apelo do ser, que fala na essência da

técnica. Distanciamo-nos, afinal, do hábito

de representar o elemento técnico apenas

tecnicamente, isto é, a partir do homem e de

suas máquinas. Prestemos atenção ao apelo

cujo alvo em nossa época não é o homem,

mas tudo o que é, natureza e história, sob o

ponto de vista do seu ser.” (Heidegger, 1984

b, 183-184).

Segundo o filósofo para transcender-se ao universo da técnica

implica em voltar-nos ao princípio da identidade, pois só assim o ente se

manifesta como fenômeno e a ciência se torna possível. Mas, este

pensamento nos remete para além da ciência empírica e da teoria do

conhecimento tecnicista, e também para o plano diverso da oposição

tradicional da metafísica entre o racional e o irracional.

O problema fundamental colocado pelas ciências empíricas para a

ontologia, segundo Heidegger (1962) é de que elas se dirigem para regiões

delimitadas do ente e pensam que a representação do ente esgota tudo o

que é investigável. Além disso deixa-se ao pensamento apenas a

possibilidade de ser racional ou irracional, sendo que a razão e sua

representação são um modo de pensamento que admite apenas o domínio

da “ratio”, erigindo-a como racionalização de todas as ordens e normas.
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Estas questões se referem também à geografia. Ela, como muitas

outras ciências, deixou-se dominar pelo racionalismo e pela normatização

das ciências exclusivamente empíricas. É com este corpo disciplinar,

constituído com certa rigidez, que se deparam os que desejam tratar da

espacialidade, ou melhor, da geograficidade (como definida por Dardel,

1990), a partir de aportes que não se deixem limitar pelo padrão

racional/irracional.

Surgiu daí a necessidade de se propor uma nova epistemologia para

a geografia (Lowenthal, 1961), que estudos subseqüentes acabaram

reformulando para a busca de uma nova ontologia da geografia (Pickles,

1985). Estas propostas apontavam para novas metodologias, e novas

categorias, na compreensão das relações espaciais. O aporte filosófico

procurado foi o da fenomenologia, que remetia-se para uma ciência que

não se ativesse apenas à pesquisa empírica tradicional. Será na relação

entre este aporte filosófico e a geografia que me aprofundarei a seguir.

4. A GEOGRAFIA COMO CIÊNCIA DAS ESSÊNCIAS

A tarefa a que se propôs a fenomenologia foi a de definir leis

eidéticas que orientassem o conhecimento empírico, oferecendo, como

alternativa à ciência positivista, a constituição de ciências eidéticas, ou

ciência das essências, definidas por ontologias regionais.

Este é um tema que ainda não foi suficientemente explorado pela

geografia. Os geógrafos humanistas, apesar de suas críticas à ciência

positivista, procuram apoio na fenomenologia referindo-se a ela,
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principalmente, enquanto método de pesquisa, o que levou a uma utilização

parcial de seus procedimentos. Ao mesmo tempo, propostas de cunho

epistemológico, apesar de problematizar as relações entre a geografia e o

positivismo, não se referiram explicitamente a qualquer aporte teórico-

conceitual para explicitar estas questões.

A questão central, pouco explicitada nestas críticas, é

fundamentalmente ontológica, pois para a experiência empírica ter sentido

deve fundamentar-se na experiência fenomenológica. Tema que, apesar de

todo o acirrado debate teórico que se travou na década de 80, não ficou

claro (Holzer, 1992 e 1993). As ciências eidéticas constituem o fundamento

das ciências empíricas (Dartigues, 1973). O que é reafirmado por Giles,

segundo o qual, “da definição de ciência, alcançada pela intuição

originária, podemos tirar as conclusões metodológicas que orientarão a

pesquisa empírica.” (Giles, 1975, 153).

Pelo menos duas questões se colocam quando nos deparamos com

estas proposições: existem algumas ciências das essências que

fundamentam as demais ciências? todas as ciências empíricas possuem

um fundamento essencial?

Acredito que ambas as questões procedem. Existe um determinado

número de disciplinas que apesar de concebidas pelos positivistas são

fundamentalmente eidéticas; enquanto que outras estão por demais

emaranhadas pelos ditames da experiência empírica, mas não podem

prescindir de uma fundamentação essencial.

Se retornarmos ao item anterior, referente às “Essências e Regiões

Fenomenológicas”, veremos que o processo eidético e o processo

experimental não estão ligados por relacionamentos de sucessão. As

essências só podem ser visadas a partir da experiência do fato, e o fato só
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pode ser tratado considerando-se a visão das essências. Há um

relacionamento dialético entre os processos, ou melhor, holístico.

Um problema que se coloca é que ao utilizarmos o método

fenomenológico não podemos nos prender, ao menos de modo restrito, as

denominações que os positivistas deram para as diversas ciências. Isso

porque esta classificação, de cunho cartesiano, baseia-se nos conceitos de

quantidade e em uma metodologia empírica de mensuração. Ao se propor

uma ciência eidética deve-se referir à existência humana e a sua

experiência do mundo (Lebenswelt), enquanto se constituem os conceitos.

Ao nos propormos esta tarefa — a da constituição de uma ciência

das essências — , deparamo-nos com outro problema colocado pelos

próprios fenomenólogos, que é o da divisão entre essências exatas — que

tem uma relação indireta com a vivência e produzem construções; e as

essências morfológicas — que exprimem todos os aspectos da vivência e

tem como base a sua descrição (Dartigues, 1973).

O próprio Husserl apresentava a solução para este problema: as

essências exatas determinam uma ontologia formal, que gera ciências

eidéticas formais, ligadas às categorias da lógica dedutiva e da lógica das

significações (gramatical), referindo-se ao ato de pensar em geral, ou como

preferem alguns “às formas puras de pensamento”. As essências

morfológicas determinam uma ontologia regional, que abarca o domínio do

percebido, do imaginário, da natureza física, da consciência, das essências

dos objetos materiais, culturais, sociais, etc. (Capalbo, 1973).

Se procurarmos correlações ontológicas entre o pensamento

fenomenológico e o pensamento positivista poderemos dizer que as

“ciências exatas”, como a matemática e a física, estão ligadas à ontologia

formal, mas o que falar da química, da biologia, da lingüística e de tantas
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outras? ; enquanto que as “ciências humanas”, ligadas à ontologia regional

ou da natureza, são representadas pela história, pela psicologia e pela

geografia — respectivamente temporalidade, consciência e espacialidade

—, além de tantas outras.

Afirmei, desde o início, que o tema desta tese é o de uma ontologia

da espacialidade, e pelo que coloquei acima este tema se enquadra no

domínio de uma ontologia regional e não da ontologia formal. No entanto

podemos nos deparar com afirmações que nos podem fazer mudar de

idéia, como por exemplo:

“Todo objeto natural tem por essência ser

espacial, e a geometria é a eidética do

espaço; porém ela não abarca toda a

essência da coisa, daí o surgimento de

novas disciplinas que estudam o mesmo

objeto.”  (Giles, 1975, 154; grifo meu).

Giles vai mais longe, distinguindo hierarquicamente, a partir do

empírico, as essências regionais (objeto cultural), da essência do objeto em

geral ligado à ontologia formal, distinção hierárquica com a qual não posso

concordar. O que se pode afirmar é que:

“O mundo da matemática ou mensurável,

em que a figura foi construída, não é

precisamente o mundo perceptivo. Importa

por isso associar o meio perceptivo e o meio

que Koffka denomina geográfico, como o

que é dado imediatamente e o que é

construído por mediação conceitual e

instrumental. ... não se trata precisamente,

para nós [“cientistas humanos”], de partir do

construído: importa, ao contrário,
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compreender o imediato a partir do qual a

ciência elabora o seu sistema ...”  (Merleau-

Ponty, 1973, 58).

Essas considerações indicam que uma ontologia regional da

espacialidade humana, referida ao nosso mundo perceptivo, deve

denominar-se de geografia (um nome, aliás, muito mais antigo que o das

ciências positivistas); enquanto que uma ontologia formal dos objetos

espaciais deve denominar-se de geometria.

Na verdade Dardel já havia colocado este problema ao distinguir

entre o espaço geométrico e o espaço geográfico. A geometria:

“opera sobre um espaço abstrato, vazio de

todo conteúdo, disponível para todas as

combinações. O espaço geográfico tem um

horizonte, um modelado, cor, densidade. Ele

é sólido, líquido ou aéreo, largo ou estreito:

ele limite e ele resiste.” (Dardel, 1990, 2).

Posso então afirmar que a geografia tem seu papel enquanto uma

ciência das essências. A ciência formal do espaço, no entanto, seria a

geometria e a sua essência seria a espacialidade. A ciência regional do

espaço seria a geografia e a sua essência seria o que Dardel (1990)

denominou de geograficidade (geographicité).

5. A GEOGRAFICIDADE E O SER-NO-MUNDO

O tema da tese, então, quando se refere a geografia enquanto

ciência essencial, não seria o da espacialidade, mas o da geograficidade.
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Já falei na geograficidade em itens anteriores, e agora acabo de colocá-la

como essência da região “geografia” no âmbito das ciências

fenomenológicas. No entanto, em nenhum momento ela foi definida neste

trabalho. A geograficidade é:

“...a geografia em ato, uma vontade intrépida

de correr o mundo, de franquear os mares,

de explorar os continentes. Conhecer o

desconhecido, atingir o inacessível. A

inquietude geográfica precede e sustenta a

ciência objetiva. Amor ao solo natal ou

procura de novos ambientes, uma relação

concreta liga o homem à Terra, uma

geograficidade (geographicité) do homem

como modo de sua existência e de seu

destino.” (Dardel, 1990, 1 e 2).

Esta definição nos remete para a questão do “Dasein”, do ser-no-

mundo, como tive oportunidade de colocar no item “Geografia e ontologia”;

configurando-se como um modo de expressar a ontologia da

geograficidade que me propus a estudar neste capítulo.

Cabe observar que a geograficidade, enquanto essência, define uma

relação — a relação do ser-no-mundo. A palavra “espaço” , em seu senso

comum e de utilização diária pode ser definida segundo os parâmetros que

encontramos nos dicionários, como sugeriram Tuan (1983) e Cohen (1987),

segundo o “Aurélio”, ela significa: “1. Distância entre dois pontos, ou a área

ou volume entre limites determinados.  2. Lugar mais ou menos bem

delimitado, cuja área pode conter alguma coisa.  3. Extensão indefinida.

4. O universo.  5. Período ou intervalo de tempo.”. Todas estas definições

nos remetem a um estudo cartesiano de mensuração, ou num plano mais
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profundo a uma fenomenologia das formas puras. A relação com a nossa

vivência (Lebenswelt) cotidiana é, certamente, apenas indireta.

Não é a este tipo de espaço, definido pelo seu uso cotidiano, que a

geografia se refere. Seu campo de estudos, qualquer que seja o aporte

teórico utilizado, se remete a um espaço adjetivado, o espaço geográfico,

que já defini anteriormente, e esta qualificação do espaço implica na

geograficidade do ser-no-mundo.

Necessitamos, então, compreender o que a palavra “mundo” significa

para os fenomenólogos e de que forma pode ser apropriada por uma

ciência geográfica fenomenológica. Uma primeira aproximação pode ser

encontrada na definição seguinte:

“... a percepção é sempre percepção da

coisa total, compreendida num campo mais

amplo, o qual, por sua vez, é abrangido em

um horizonte de significados mais distantes.

O conjunto desse complicado sistema de

sempre mutáveis significados “próximos” e

“longínquos” ligados aos sempre mutáveis

momentos de atualidade e potencialidade da

percepção, eis o que se chama  “mundo” na

fenomenologia.” (Luijpen, 1973, 106).

A questão de como o ser se relaciona com o mundo pode ser

explicada do seguinte modo:

“Na realidade é o próprio sujeito perceptivo que

constrói o mundo, mundo em que, no entanto,

está por meio da percepção. Quando o

exploramos na perspectiva do seu

entrelaçamento com o mundo, para distinguir
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desse mundo utilizamos o critério da imanência;

mas a situação paradoxal provém do facto de o

próprio conteúdo dessa imanência mais não ser

que o mundo enquanto visado, intencional,

fenômeno, quando o mundo é posto como

existência real e transcendente pelo eu.” (Lyotard,

S. D., 32).

Finalmente podemos nos reportar a relação do mundo com as

vivências individuais e intersubjetivas referindo-se não mais à consciência

como:

“... uma parte do mundo, mas o lugar de seu

desdobramento no campo original da

intencionalidade. Isto significa que o mundo

não é em primeiro lugar e em si mesmo o

que explicam as filosofias especulativas ou a

abertura do campo primordial, mas sim que

ele é em primeiro lugar o que aparece à

consciência e a ela se dá na evidência

irrecusável de sua vivência.” (Dartigues,

1973, 28).

Pode se concluir que o mundo, para a fenomenologia, engloba muito

mais coisas do que o suporte físico, ou do que um sistema de coisas que

percebemos a nossa volta — o ambiente.

Segundo Tuan (1965), o mundo é um campo de relações estruturado

a partir da polaridade entre eu e o outro, ele é o reino onde nossa história

ocorre, onde encontramos as coisas, os outros e a nós mesmos, é deste

ponto de vista que deve ser apropriado pela geografia.
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Neste campo de relações o corpo representa a transição do “eu”

para o “mundo”, ele está do lado do sujeito e, ao mesmo tempo, envolvido

no mundo. O corpo constitui o ponto de vista do ser-no-mundo. Ele coloca o

homem como existência (Luijpen, 1973; Lyotard, S. D.).

Desta relação fundamental, que certamente é, também, geográfica,

derivam todos os conceitos mais utilizados pela geografia, tais como

“região”, “território”, “paisagem” e  “lugar” (Holzer, 1997). Será ao estudo

destes dois últimos que dedicarei os próximos capítulos.
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CAPÍTULO II - PAISAGEM E LUGAR NA GEOGRAFIA 

FENOMENOLÓGICA

1. A PAISAGEM

Diversamente do conceito de lugar, cuja origem se perde nas brumas

do tempo, o conceito de paisagem é um conceito datado. Ele surgiu no

Ocidente, com o Renascimento, um momento propício a inovações

tecnológicas, atrelado a um novo sistema de representação do espaço.

A paisagem é um conceito mais especializado, restrito até o início do

século a alguns grupos de estudiosos. Este talvez seja o motivo dos

fenomenologistas terem se ocupado com os conceitos de mundo e de lugar,

enquanto que praticamente ignoraram o de paisagem. O mesmo se pode

dizer da geografia humanista norte-americana que, se não ignorou o

conceito de paisagem, quase sempre o atrelou ao conceito de lugar.

Este não é o caso desta tese onde o conceito de paisagem será

fundamental. O próprio período de tempo escolhido para delimitar a

pesquisa está voltado para o tema da paisagem, uma vez que o surgimento

deste conceito e o descobrimento do “Novo Mundo”, são fatos

contemporâneos e estão, com certeza, associados.

O primeiro problema a ser enfrentado, quando se procura estudar

fenomenológicamente a paisagem, já foi colocado acima: os filósofos não

se interessaram por ela enquanto tema de suas reflexões. Diversamente do

conceito de lugar, sobre o qual pode-se colher subsídios na filosofia, sobre

o conceito de paisagem teremos o abrigo apenas da geografia, de ciências
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afins e da arte. Mas, nós temos nestas disciplinas os nossos filósofos da

paisagem, a quem podemos recorrer.

A segunda questão é do uso, as vezes indistinto e até inadequado,

dos termos paisagem e lugar por parte de muitos geógrafos de língua

inglesa, uso se reflete em trabalhos da geografia humanista. Deste modo as

bases teóricas a que se remetem esta tese não esclarecem suficientemente

aspectos fundamentais relativos ao conceito de paisagem obrigando-me a

procura de definições claras do que seja a paisagem, ao menos para a

geografia.

Um problema que se coloca quando trabalhamos com conceitos,

principalmente os mais complexos, é o do idioma. Cada um deles tem, para

um determinado termo, acepções que apesar da aparente semelhança

escondem sutilezas que são, muitas vezes, intraduzíveis. Este é o caso da

palavra “paisagem”, principalmente no âmbito da geografia.

Os geógrafos fundadores da disciplina acadêmica, no final do século

passado, fugiram ao seu sentido estrito de “espaço que se abarca com o

olhar”, associando-o a amplas porções de terra, muito mais vastas do que a

vista pode alcançar, afastando-se do significado original do conceito, que

está relacionado com as técnicas da perspectiva e da pintura de cavalete.

Talvez tivesse sido melhor a procura, pelos geógrafos, de novos

termos que dessem conta dos avanços da geometria descritiva e das novas

técnicas de projeção na cartografia. Mas, tanto os alemães quanto os

franceses, os pioneiros da geografia acadêmica, optaram por falar em

“paisagem”.

No caso dos alemães esta associação pode ser atribuída ao próprio

termo “Landschaft”, muito mais complexo que seus correlatos em inglês ou
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nas línguas latinas. Esta palavra alemã circunscreve uma área com

elementos e conteúdos muito mais amplos do que podemos encontrar em

outros idiomas, englobando toda uma região com suas complexidades

morfológicas, e não se limitando, portanto, ao sentido estrito daquilo que se

abarca com o olhar, à cena.

No caso francês a associação vidalina é da paisagem com o “Pays”.

Os dados obtidos a partir do estudo dos modos de vida regionais eram

associados com as técnicas de projeção mais avançadas da época. A

partir das cartas geográficas procurava-se, para áreas amplas, a

identificação de características genéricas, tanto físicas quanto culturais, que

se constituiriam nas paisagens típicas de cada região, individualizando-as

em relação às outras.

Deste modo, as duas tradições fundadoras da moderna geografia

acadêmica nos legaram um conceito de paisagem bem mais amplo do que

o oriundo do senso comum e das humanidades. Este é um problema que se

coloca para a geografia como um todo, e para a geografia fenomenológica

em particular, o surgimento de novas técnicas de análise geográfica das

áreas, implementadas por novas tecnologias, continuou contido em um

termo de origem renascentista.

Não pretendo me estender nesta questão. Até porque há quase um

século os geógrafos e outros cientistas discutem a validade teórica, as

implicações e a abrangência contextual do termo “paisagem”. O que desejo

é aprofundar-me em seus significados efetivos para a geografia

fenomenológica, baseado principalmente nas pesquisas anglo-saxônicas e

francesas das últimas décadas.

No caso das geografias de língua inglesa sou obrigado a recuar até

a década de vinte, momento em que Sauer construiu o conceito de
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“paisagem cultural”. Para Sauer o termo “paisagem” unifica a linguagem da

ciência geográfica enquanto corologia. Ele seria um conceito sintético, que

caracterizaria uma associação geográfica de fatos. O termo foi retirado do

alemão “Landschaft”, via Passarge, e teria o mesmo sentido para a língua

inglesa: o de formatar a terra (land shape), implicando numa associação de

formas físicas e culturais (Sauer, 1983 a).

A paisagem era vista como tendo uma individualidade que só se

torna reconhecível quando  comparada com outras paisagens:

“Por definição a paisagem tem identidade

baseada numa constituição reconhecível,

limites e relações genéricas com outras

paisagens, que constituem um sistema geral

( ..... ) a paisagem não é simplesmente a

cena vista por um observador. [ela] é uma

generalização derivada da observação de

cenas individuais.” (Sauer, 1983 a, 322-323).

O uso indistinto dos termos “lugar” e “paisagem” talvez possa ser

explicado por este sistema de relações proposto por Sauer, pois nele os

fatos originais da geografia são os “fatos do lugar” (place facts), que

associados, dariam origem ao conceito de paisagem. Sauer (1983 b)

definia a geografia como um problema de standort ou de “localização dos

modos de vida”, que deveria ser estudado a partir da extensão, para uma

área, dos traços culturais individuais ou pela determinação das áreas

ocupadas por culturas complexas.

Para Sauer a paisagem trata de uma união das “... qualidades

físicas da área que são significantes para o homem e nas formas como

ele utiliza a área,...” (Sauer, 1983 a, 325). Estas qualidades da área se
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constituem na “paisagem cultural”, que Sauer considerava como a forma

mais estritamente geográfica de se pensar a cultura.

Caberia ao geógrafo selecionar as características genéricas da

paisagem segundo o seu julgamento. De qualquer modo, esta seleção

passaria pela redefinição  da relação do homem com seu ambiente, uma

vez que o habitat vai sendo modificado e reinterpretado a cada mudança de

hábito. Hábito e cultura, segundo o autor,  envolvem atitudes e preferências,

que podem ser inventadas ou adquiridas (Sauer, 1983 b).

As idéias de Sauer acerca das atitudes e preferências por

determinadas paisagens teriam ressonância na década de 60, tanto pelos

que se dedicavam ao estudo das preferências paisagísticas (Lowenthal e

Prince, 1964 e 1965, p. ex.), quanto pelos que estavam voltados para a

percepção ambiental e para a avaliação da paisagem (English, 1968;

Appleton, 1975, p. ex.).

Lowenthal, que juntamente com Prince, (1964 e 1965) fazia

pesquisas sobre as preferências individuais e coletivas dos ingleses por

determinadas paisagens caracterizadas como “cenário” (scenery), e que

mais tarde compararia estes resultados com a construção nos Estados

Unidos da “cena americana” (american scene) concluiria que:

“As paisagens são formadas pelas

preferências paisagísticas. As pessoas vêem

seu entorno através das lentes da

preferência e do costume, e tendem a

moldar o mundo a partir do que vêem.”

(Lowenthal, 1968, 61).

English (1968), ao explorar as possibilidades de estudo da

paisagem através da percepção ambiental, ressaltou que Sauer, ao definir
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a paisagem como uma associação de formas  físicas e culturais que

possuem um padrão identificável, enfatizara a sua aparência, seus

elementos visíveis, em detrimento dos processos invisíveis — as imagens

do mundo, que podiam ser estudadas via atitudes para com o ambiente ou

pelos mapas mentais.

Apesar das expectativas de English, boa parte dos estudos sobre

percepção ambiental remeteram-se aos trabalhos que propunham um

método para a “avaliação da paisagem”. As proposições de Unwin sobre o

tema são um bom exemplo. Para ele a paisagem

“... pode ser definida como a aparência da

Terra e a interface da superfície terrestre com

a atmosfera. Assim definida ela é uma

composição  dos aspectos visuais com

outros parâmetros da Terra. Essencialmente

seu estudo se refere à morfologia dos

atributos visuais, ...” (1975, 130).

Críticas a este tipo de metodologia surgiram logo:

“No estudo acerca da paisagem e da

natureza, estabelecer uma conexão entre

uma atitude e a paisagem é ... [um]

problema. A paisagem cultural pode ser ‘a

expressão da mente humana e da evolução

da natureza, numa conexão recíproca e

indissociável’ ... mas, a atitude para com a

natureza não é auto-evidente em padrões de

campo, desenhos de propriedades rurais ou

nas intrincadas ruas da cidade ... Na

ausência de pensamentos cotidianos que

sejam recordados é natural que em seu
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estudo de paisagens vernaculares os

geógrafos tenham se concentrado sobre as

manifestações físicas dos aspectos sócio-

econômicos da sociedade, ... ” (Bunkse,

1978, 552-553).

Bunkse acreditava que a fenomenologia existencial era uma das

possibilidades de resolução deste problema, enquanto que Rowntree e

Conkey (1980) propunham uma análise semiológica. Para eles a paisagem

cultural é um repositório do processo de transformação da natureza em

produtos culturais, em formas simbólicas. Processo ainda não

adequadamente explorado e que passa pelo conhecimento das

necessidades e desejos humanos que estão manifestos na paisagem.

Em um estudo inteiramente dedicado à paisagem, Meinig (1979)

procurou diferenciar “paisagem”, de “natureza”, de “cenário”, de “ambiente”,

de “região” ou de “área” e de “lugar”. Ele demonstrava que os termos estão

relacionados, mas abarcam mundos de compreensão diferenciados.

Assim, a paisagem se diferenciaria da natureza pelo seu caráter de

unidade que imprime a nossos sentidos, afastando-se da lógica científica

do binário homem-natureza; se diferenciaria do cenário porque não temos

com ela uma relação apenas estética; se diferenciaria de ambiente porque

não trata de nossa sustentabilidade enquanto criaturas, mas sim de nossas

manifestações enquanto culturas; se diferenciaria de região ou área porque

seu sentido é simbólico, de acúmulo das expressões e ações sociais; e,

finalmente, se diferenciaria dos lugares, por seu caráter mais externo e

objetivo, menos pessoal e individual, sendo que os lugares são usualmente

nomeados, enquanto que as paisagens se caracterizam por ser uma

superfície contínua, mais do que um foco ou uma área definida.
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Este estudo seria, de certo modo, corroborado por Tuan quando

definiu a paisagem como a ordenação da realidade em diferentes ângulos,

produzindo uma visão vertical (objetiva) e uma visão lateral (subjetiva). Para

ele

“A visão vertical encara a paisagem como

um domínio, uma unidade de trabalho, ou

sistema natural, necessário para a vida

humana em particular e para a vida orgânica

em geral; a visão lateral encara a paisagem

como um espaço onde as pessoas agem, ou

um cenário para as pessoas contemplarem.”

(Tuan, 1979 b, 90).

Esta tentativa de remeter o estudo da paisagem a um outro plano

que o da mera descrição dos recursos visuais do sítio ou de procurar

identificar os estímulos visuais de quem percebe, que era o objetivo dos

autores que citamos acima, teve uma formulação fenomenológica em

Evernden (1981). Ele observa que na fenomenologia o “fenômeno da

paisagem” deve ser tomado em termos noéticos (sua porção não-humana)

e noemáticos (da consciência que experimenta a paisagem); para em

seguida intuir que a paisagem deve sua existência a um imperativo cultural,

a uma abstração ocidental e cartesiana que a recorta do contexto da Terra

e a torna um objeto identificável.

Apesar dessa observação Evernden procura tomar a paisagem

como essência universal, considerando que:

“Ao examinar as variações apresentadas

pelo observador, a perspectiva

fenomenológica pode procurar traços

comuns de modo a estabelecer uma

“essência” da paisagem.... Quanto mais



59

modos tivermos de ver uma paisagem, mais

modos terá o ser de revelar-se e mais

próximos estaremos da descrição da

essência do fenômeno.” (1981, 156).

Uma síntese interessante de como o conceito de paisagem foi

apropriado pela geografia, em especial a anglo-saxônica, pode ser

encontrado em Cosgrove (1984). O autor se propõe a estudar a idéia de

paisagem como um “conceito cultural do ocidente surgido no

Renascimento”. Para ele este estudo pode ser subdividido em dois

grandes pontos de vista: a partir do uso da terra, que torna o trabalho

humano visível nas distintas regiões; pela representação do mundo como

uma fonte de apreciação estética.

Segundo Cosgrove estas duas vertentes não dariam conta de

relacionar o significado cultural da paisagem com a apropriação e uso

material da terra. Para ele a idéia de paisagem representa uma maneira de

ver:

“uma maneira pela qual muitos europeus

representaram para si próprios e para os

outros o mundo ao seu redor e suas relações

para com ele, e através do qual comentaram

suas próprias relações sociais.” (Cosgrove,

1984, 1).

Existiriam, então, dois modos distintos e interrelacionados de se usar

o termo paisagem: uma representação artística e literária do mundo visível,

do cenário (scenery), visto pelo espectador; uma verificação e análise

empírica, através de métodos científicos, da integração de fenômenos

naturais e humanos em uma porção delimitada da superfície terrestre. Estes
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dois modos seriam integrados pelos estudos geográficos recentes sobre a

paisagem.

Cosgrove, como todos, se detém sobre a imprecisão e a

ambigüidade da palavra paisagem, concluindo que:

“... paisagem denota o mundo exterior

mediado através da experiência humana

subjetiva de um modo que nem a área nem

a região sugerem imediatamente. A

paisagem não é meramente o mundo que

nós vemos, ela é uma construção, uma

composição deste mundo. A paisagem é um

modo de ver o mundo.” (Cosgrove, 1984, 13).

Ao sugerir uma relação dialética entre a visão artística e a visão

científica, Cosgrove chegou a outro tipo de visão: a do observador local em

contraste com a do observador estrangeiro. remete-se, então, aos estudos

que a geografia humanista faz da paisagem, concluindo que:

“O tratamento das paisagens pela geografia

humanista,..., demonstra que os problemas

colocados pela paisagem e por seus

significados apontam para o coração da

teoria social e histórica: problemas da ação

individual e coletiva, do conhecimento

objetivo e subjetivo, da explicação idealista e

materialista. Se os estudos geográficos

tradicionais da paisagem enfatizam a visão

do estrangeiro (outsider) e se concentram na

morfologia das formas externas, o

humanismo geográfico recente procura

reverter isto pelo estabelecimento da
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identidade e experiência do nativo (insider).

Mas, em nenhum caso a estrutura da pintura

foi partida e a paisagem inserida no

processo histórico. A razão disso é que, ..., a

paisagem é em si mesma um modo de ver,

apropriado pela geografia com suas

acepções ideológicas fundamentalmente

inalteradas. Para compreender como isso

aconteceu nós precisamos traçar a história

dos modos de ver a paisagem e de controlar

o mundo.” (Cosgrove, 1984, 38).

Todas as questões e definições que coloquei acima, principalmente

as relacionadas com a fenomenologia serão utilizadas como parâmetro do

estudo sobre a geograficidade que farei adiante. É preciso, no entanto,

correlacionar esta contribuição da geografia anglo-saxônica com a

produção geográfica francófona dos últimos trinta anos, no que ela pode ter

de relevante para um estudo fenomenológico da paisagem.

Não pretendo me reportar às definições lablachianas de paisagem.

A  primeira contribuição francesa sobre a qual é importante refletir é a da

geografia existencialista de Dardel (1990). É necessário destacar que para

este autor a paisagem era considerada como um conceito muito mais

importante para a geografia que o de lugar. Ela se constituiria num

“conjunto: uma convergência, um momento vivido. Uma ligação interna,

uma ‘impressão’, une todos os elementos.” (Dardel, 1990, 41).

 Para Dardel esta “impressão” não se limitava a um ato

contemplativo, segundo ele:

“ ... a paisagem não é, em sua essência,

composta pelo que é visto, mas inserção do
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homem no mundo, lugar de um combate

pela vida, manifestação de seu ser para com

os outros, base de seu ser social.” (1990, 44)

As proposições de Dardel não tiveram continuidade direta na

geografia francesa, sendo retomadas apenas na década de 80. Na década

de 70, entretanto, assistiu-se a um renascimento da temática da paisagem

a partir de duas tradições: a marxista, que procurava estudar a paisagem

enquanto espetáculo; a culturalista, que relacionava a paisagem com o

espaço vivido.

Ronai propôs-se a revelar quais são as práticas culturais que

instauram a paisagem. Eram elas, segundo ele, a geoscopia (o olhar), a

geografia (o discurso), a geosemia (o sistema de significações). Para o

autor a paisagem, neste contexto, trata-se de:

 “...objeto de espetáculo, o espaço real é

reduzido a ... panorama ... Há na valorização

estética da paisagem uma ocultação das

contradições onde o espaço é o terreno

(terrain)... os homens não figuram na

paisagem ... [ela] funciona como anestésico.”

(1976, 127).

Haveriam, segundo o autor, três instâncias distintas de espaço: o

espaço real; o conhecimento do espaço e o espetáculo do espaço. Este

último relacionado com a paisagem,  considerada como o espetáculo do

espaço e não como uma fração do espaço.

A partir desta proposição inicial a temática da paisagem foi

retomada pelo próprio Ronai:
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“Extensão de posse, posse da extensão. A

paisagem é um espaço onde a

funcionalidade se dá em proveito de um

espetáculo estético. Para ver uma paisagem

é necessário se estar distante, isto é,

separado, exterior, espectador, como se

pode estar de um cenário (décor), de uma

cena. Espetáculo de uma harmonia, de uma

natureza, de um tempo perdido, de uma

história suspensa. Se inclui homens ou

máquinas é como figurantes ou acessórios.”

(1977, 72).

Posição que seria reforçada por Lacoste :

“A palavra paisagem designa um espaço e

uma representação confusa que escamoteia

seu sentido original que é de ‘olhar sobre

uma porção de espaço concreto, e portanto,

espetáculo’.” (1977, 4).

Tanto Ronai quanto Lacoste associavam esta espetacularização da

paisagem como potencializadora de sua mercantilização. A

espetacularização da paisagem era vista como um processo de

fetichização:

“A recuperação da paisagem pelos meios de

informação modernas e a comunicação em

escala industrial é flagrante. Existe uma

leitura sociológica evidente dos fenômenos:

a paisagem como meio de afirmação e

dominação de grupos sociais privilegiados, a

paisagem que se vende e se faz vender, a
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paisagem elaboração de classe e objeto de

mercado.” ( Sautter, 1979, 48).

Esta redução da paisagem somente a seus elementos visuais, ou

pior, a um mero espetáculo, nos permite uma análise interessante de sua

crescente mercantilização ao longo do tempo, mas, por outro lado, coloca

sérios problemas para seus próprios seguidores, o problema de limitar o

conceito de paisagem a sua definição mais primitiva: de porção do espaço

que se abarca com o olhar.

Giblin (1978), por exemplo, observa que a “paisagem que é vista”,

observada de um ponto preciso, não é a paisagem do geógrafo, esta é

abstrata, uma “paisagem tipo” ou “geopaisagem”, resultante da seleção e

montagem, indiferente de considerações temporais ou relativas as

mudanças de estação.

Cohen (1987), coloca um problema semelhante: os geógrafos

quando descrevem a paisagem não explicitam de que ponto de vista a

observaram, e o ponto de vista, com seu jogo de espaços visíveis e ocultos,

sua progressividade segundo o campo de visão, seria o que a diferenciaria

de outras categorias, como a de território por exemplo.

Na investigação teórica da paisagem enquanto espaço vivido Uma

contribuição importante foi a de Bailly, Raffestin e Reymond (1980), que

definiram a paisagem como um depósito de história, um produto da

“prática” entre indivíduos e da realidade material com a qual nos

confrontamos. Para os autores a prática de uma “geografia da paisagem”

exigia a delimitação do nível perceptivo a ser abordado, constituído pela

experiência cognitiva da paisagem, e que seria estudada a partir da

intencionalidade e de nossos constructos, já que o real objetivo não existe

para além deles.



65

Estes autores consideravam que a partir deste método:

 “paisagem e meio físico não são, ...,

confundidos, porque a paisagem não existe

a não ser para o grupo humano e para o

homem, em particular através da relação

fenomenológica entre o eu e o meio.” (1980,

278).

A questão que eles colocavam refere-se a possibilidade de nos

atermos a estudar os objetos tais como eles são (positivismo), ou se

devemos compreendê-los a partir de suas forças não-observáveis, que são

subjetivas (fenomenologia). Eles próprios concluíam que os mecanismos do

processo cognitivo nos obrigam a integrar a subjetividade quando

estudamos a paisagem. Daí existir uma distinção física, socialmente criada,

entre o eu e o não-eu. O não-eu só existiria para o eu subjetivamente, como

uma “interioridade interna” imediata; o que aparece existiria objetivamente

não “em si”, mas “para nós”, como uma “interioridade externa” imediata.

Esta relação de interioridade-exterioridade variaria a cada etapa cognitiva,

produzindo análises diversificadas, que na geografia, por exemplo,

conforme ênfase dada à consciência individual, aos fatos sociais ou à

paisagem, produziriam uma análise idealista, comportamentalista ou

materialista.

Para estes autores era necessário:

“...propor uma metodologia que levando em

conta a subjetividade pessoal esclareça os

grupos de similitudes existenciais criadoras

da paisagem.” (1980, 282).

Proposta que levava a uma definição provisória de paisagem:
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“Nossa paisagem é formada pelas relações

entre duas e três dimensões (superfície e

volume), entre os indivíduos e o ambiente

(vivido e não-vivido), relações caracterizadas

pelas propriedades geométricas,

topológicas, projetivas, temporais e

simbólicas.” (1980, 285).

A fenomenologia motivou outros estudiosos da paisagem como

Collot (1986) que investigava a paisagem como o aspecto visível e

perceptível do espaço. O autor selecionou três elementos que considerava

essenciais para a sua definição enquanto objeto de estudo da geografia: o

ponto de vista, a parte e a unidade de conjunto. O ponto de vista era a

atividade constitutiva do sujeito onde a paisagem confundia-se com o

campo visual do observador, e em retorno, o sujeito confundia-se com seu

horizonte definindo-se como ser-no-mundo. A parte, devida a posição do

espectador e ao relevo, assegura a unidade da paisagem, e nos leva a

querer viajar ou a interrogar sobre o que há além. O conjunto, constituído

como totalidade coerente, em um “todo” perceptível, dando-lhe coerência e

convergindo os elementos que formam a paisagem, tornando-a significante,

uma unidade de sentido.

Outro autor, ligado aos culturalistas, problematizava a análise

fenomenológica da paisagem:

“Como manifestação concreta a paisagem

se oferece a objetivação analítica do tipo

positivista; mas ela existe incontinente em

sua relação com um sujeito, um sujeito

coletivo: a sociedade que a produz, a

reproduz e a transforma em função de uma

certa lógica.” (Berque, 1984, 33).
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Tendo esta definição como parâmetro, Berque criou os conceitos de

paisagem-marca (paysage-empreinte) e de paisagem-matriz (paysage-

matrice). Para ele a paisagem é marca porque exprime uma civilização e é

matriz porque participa dos esquemas de percepção, concepção e ação.

Estes conceitos foram investigados empiricamente por Pelletier

(1987), tendo como universo de pesquisa a paisagem japonesa, a partir da

qual o autor elaborou definições bastante sucintas: paisagem-marca ou

paisagem-produto é o resultado da intervenção humana no ambiente (está

associada ao protótipo); paisagem-matriz ou paisagem-substância é a

herança desta paisagem, o produto nas mentes e nas estruturas espaciais

(associada ao arquétipo).

A partir destas conceituações Berque desenvolveu uma hipótese que

acompanha seus trabalhos ao longo da década. Esta hipótese é de que a

paisagem é um terceiro termo mediador entre o homem e o meio:

  “... a paisagem não reside somente no

objeto, nem somente no sujeito, mas na

interação complexa entre os dois termos.

Esta relação que coloca em jogo diversas

escalas de tempo e de espaço, implica tanto

a instituição mental da realidade quanto a

constituição material das coisas.” (Berque,

1994 a, 5).

Esta definição, mais elaborada, colocaria em questão as relações

objetivas e subjetivas entre o homem e o meio tendo a paisagem como

mediadora:
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“[ela]…não é somente um “dado” que será a

forma objetiva do meio. Ela não é somente

uma projeção que será a visão subjetiva do

observador. A paisagem é um aspecto do

produto fundamental que institui o sujeito

enquanto tal, dentro do meio enquanto tal.”

(Berque, 1985, 100).:

 A paisagem, no entanto, não estaria presente, enquanto conceito,

em todas as sociedades, pois estas “interpretam seu ambiente em função

do que elas fazem, e, reciprocamente, elas o planejam a partir da

interpretação que lhe dão” (Berque, 1994 b, 17).

O mesmo autor insiste, em vários trabalhos (1989, 1990, 1994 b),

que existem sociedades que não possuem o conceito de paisagem,

apenas o de ambiente: seriam as “sociedades com país” (société à pays),

com pouca objetivação do meio. Enquanto que apenas duas civilizações

possuem paisagem: a chinesa, que nunca a tomou como uma morfologia do

ambiente, associando-a sempre à relação entre homem e natureza; e a

européia, onde se procura representar um ambiente como objeto

substancial e não como relação com o sujeito.

Todo o aporte conceitual que foi colocado neste item, apesar de

representar apenas uma pequena fração dos estudos referentes à

paisagem, nos dão uma idéia da amplitude e complexidade que envolve o

tema. Este levantamento, voltado para uma análise fenomenológica do

conceito, será útil no próximo capítulo, quando terei a oportunidade de

analisar os primórdios da paisagem no mundo europeu, e de sua difusão

em um mundo, o Continente Americano, onde talvez ela fosse inimaginável.



69



70

2. O LUGAR

O “lugar” é um conceito fundamental para o estudo da geografia.

Apesar disso ele foi relegado durante bastante tempo a um plano

secundário, para ser revalorizado na década de 80.

Dois tópicos, relacionados com os do capítulo anterior, configuraram-

se como básicos para a elaboração desta tese: o das semelhanças entre o

que os fenomenólogos chamam de “mundo” e o que os geógrafos

humanistas denominam de “lugar; o do “lugar” como um dos constituintes

básicos da geografia, como uma de suas essências.

O primeiro tópico, referente a relação entre lugar e mundo, pode ter

como definições iniciais as que os filósofos deram para “mundo”, conforme

já vimos no item “A geograficidade e o ser-no-mundo”.

Buttimer (1976) nos forneceu uma ponte entre a geografia e a

fenomenologia. Segundo a autora a fenomenologia vê cada pessoa como

tendo um “lugar natural” considerado como o ponto inicial de seu sistema de

referências pessoais. Este “lugar natural” é definido pela “associação de

espaços circundantes (surrounding)”, uma série de lugares que se fundem

em “regiões significativas”, cada qual com uma estrutura apropriada e

orientada em relação a outras regiões.

A partir destas considerações, a autora concluiu que:

“Muitos estudos fenomenológicos enfatizam

a natureza dialógica das relações entre as

pessoas e os lugares.... Os

fenomenologistas afirmam teoricamente que

esses ambientes (environments) (“world”) tem

um papel dinâmico na experiência humana



71

mas, inclusive na prática, eles

implicitamente submetem este dinamismo

ao diálogo no qual aos agentes humanos

atribuem significado.” (Buttimer, 1976, 284).

 Podemos confrontar as definições sugeridas por Buttimer com as

enunciadas por Tuan, Segundo ele:

“Todos os lugares são pequenos mundos: o

sentido do mundo, no entanto, pode ser

encontrado explicitamente na arte mais do

que na rede intangível das relações

humanas. Lugares podem ser símbolos

públicos ou campos de preocupação (fields

of care), mas o poder dos símbolos para criar

lugares depende, em última análise, das

emoções humanas que vibram nos campos

de preocupação.” (1979 a, 421).

A partir destas definições pode se concluir que o conteúdo dos

lugares é o mesmo conteúdo do “mundo”: ambos são produzidos pela

consciência humana e por sua relação intersubjetiva com as coisas e os

outros, gerando os “campos de preocupação”, como são denominados por

Tuan.

Talvez seja este o motivo que levou muitos geógrafos a definirem os

lugares como sendo os objetos fundamentais da geografia. Entre suas

definições que já são clássicas, podemos citar a tão repetida: “A geografia

é a ciência dos lugares e não dos homens” (La Blache, 1913; citado por

Relph, 1976); ou “Os fatos da geografia são fatos do lugar; sua associação

origina o conceito de paisagem”  (Sauer, 1983 a); ou ainda “As integrações
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que a geografia deve analisar são aquelas que variam de lugar para lugar”

(Hartshorne, 1959; citado por Relph, 1976).

Alguns geógrafos contemporâneos foram procurar inspiração nesta

mesma fonte, definindo a geografia a partir dos lugares. Tuan, por exemplo,

afirma que “espaço e lugar definem a natureza da geografia” (Tuan, 1979

a, 387). Frémont, por sua vez, vincula todo o estudo da geografia aos

lugares:

 “A geografia pode ser definida como o

estudo dos homens e dos lugares na

superfície da Terra. A conjunção “e” entre

“homens” e “lugares” deve ser compreendida

numa acepção vigorosa....O objeto da

geografia, sua especificidade científica,

reside nas análises das relações entre uns e

outros. Uma geografia fundamental não

pode se conceber sem um aprofundamento

desta relação: as ligações dos homens aos

lugares (lieux).” (1982, 25).

O problema é que durante muito tempo, apesar dos esforços de

alguns geógrafos, o lugares foram considerados simplesmente a partir de

seu significado locacional. Luckermann (1964), em um profícuo diálogo com

Sauer, seria dos primeiros a esclarecer-nos sobre as propriedades

locacionais do lugar e, ao mesmo tempo, procurar definir a geografia como

a ciência dos lugares.

  

Para este autor a geografia é muito mais do que um inventário dos

conteúdos de uma área, ela é um modo de ver o mundo, e para atingir sua

meta deve pesquisar além dos padrões objetivos das áreas, procurando os
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seus significados subjetivos e analisando as crenças das pessoas acerca

dos lugares.

As idéias de Luckermann aproximam-no das referências ao “mundo”

feitas pelos filósofos da fenomenologia. Para este autor:

“A coisa sobre a qual a geografia se dedica,

seus dados, são os fatos da área (areal

facts). É sobre isso que a geografia sempre

fala. É do conhecimento do mundo como ele

existe nos lugares. Como é o mundo - ou

como nós vemos o mundo - dividido em

lugares e regiões, esta é a questão

geográfica. ... O estudo do lugar é a matéria-

prima da geografia, porque a consciência do

lugar é uma parte imediatamente aparente

da realidade, e não uma tese sofisticada. ...

O conhecimento do lugar é  um simples fato

da experiência.” (1964, 167-168).

Luckermann coloca-nos ainda um problema para a disciplina, que se

refere ao fato que apesar dos lugares, movimentos e arranjos serem parte

da experiência, ações e crenças humanas, não são levados em

consideração quando a geografia procede à descrição e à explicação.

O conceito primordial a ser utilizado pela geografia seria o de

“localização” (location), definido como a relação entre o arranjo interno de

traços, ou sítio (site) com o seu entorno (Environs). Desta relação se

definiria o lugar.

Tuan proporia definições semelhantes as de Luckermann para

discutir os significados do lugar. Para ele a geografia, estuda os lugares



74

sob duas óticas: a do lugar como localização (location) e a do lugar como

um artefato único (Tuan, 1975).

Mais tarde o autor escolheria a segunda perspectiva. Como

localização, dizia ele:

“...o lugar é uma unidade entre outras

unidades ligadas pela rede de circulação; ...

o lugar, no entanto, tem mais substância que

nos sugere a palavra localização: ele é uma

entidade única, um conjunto ‘especial’, que

tem história e significado. O lugar encarna as

experiências e aspirações das pessoas. O

lugar não é só um fato a ser explicado na

ampla estrutura do espaço, ele é a realidade

a ser esclarecida e compreendida sob a

perspectiva das pessoas que lhe dão

significado.” (Tuan, 1979 a, 387).

Relph procurou aprofundar-se mais na questão. Para ele a

localização ou posição não é condição necessária ou suficiente para a

constituição do lugar. Ao contrário

“...eles são experimentados como no

‘chiaroscuro’ do cenário, paisagem, ritual,

rotina, outras pessoas, experiências

pessoais, cuidado e preocupação com o lar,

e com o contexto dos outros lugares.” (Relph,

1976, 29).

A preocupação dos geógrafos humanistas, que é também a minha,

foi, então, de definir o lugar enquanto uma experiência referente,

essencialmente, ao espaço como é vivenciado pelos seres humanos. Um
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centro gerador de significados geográficos, que está em relação dialética

com o constructo abstrato que denominamos “espaço”.

Uma boa maneira de se esclarecer este ponto é recorrendo a uma

definição de Tuan (1978 a), segundo a qual “o espaço não é uma idéia,

mas um conjunto complexo de idéias....o lugar é um espaço estruturado”.

Ou seja, o lugar é necessariamente constituído a partir da experiência que

temos do mundo (Tuan, 1975).

Outro modo de se estabelecer uma distinção foi o de explorar as

possíveis relações existentes entre o espaço e o lugar. Como fez Relph,

concluindo que:

“O espaço é amorfo e intangível e não uma

entidade que possa ser diretamente descrita

e analisada. Contudo, ..., ele está sempre

próximo e associado ao sentido ou conceito

de lugar.” (Relph, 1976, 8).

O autor faria, então, uma análise de diversos tipos de espaço que

nos conduzem aos significados do lugar: o espaço primitivo, o espaço

perceptivo, o espaço existencial, o espaço arquitetônico, o espaço cognitivo

e, o espaço abstrato. Entre estes o que mais nos interessa, como tema de

pesquisa, é o do espaço existencial, ou vivido, definido como “...a estrutura

oculta do espaço como aparece para nós em nossas experiências

concretas como membros de um grupo cultural.” (Relph, 1976, 12).

O espaço vivido, segundo Relph, contém o espaço sagrado e o

espaço geográfico. Ambos são “centros de significado, ou focos de

intenção e de propósito”, o primeiro pode mediar as relações entre o

homem e o cosmo; o segundo se trata do:
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 “...espaço significante de uma cultura

particular que é humanizado pela nomeação

dos lugares, por suas qualidades para o

homem, e por refazê-lo para que sirva

melhor às necessidades da humanidade.”

(Relph, 1976, 16).

Segundo esta concepção o lugar tem uma personalidade e um

sentido. A personalidade, ou espírito, é resultante das qualidades físicas do

sítio e das modificações que lhe imprimem as sucessivas gerações

humanas (Tuan, 1979 a). Outro autor, no entanto, nos lembra que apesar de

há muito tempo se reconhecer que os lugares possuem personalidades,

estas:

“..., são complexas e mudam segundo os

que percebem. Existe um evidente contraste

entre aquele  que percebe como visitante,

que observa - que vê a cena

superficialmente (sight-seeing) - e aquele

que está ‘em casa’ e que experimenta o

lugar.” (Pocock, 1981,342).

O sentido do lugar, também seria  “... demonstrado quando as

pessoas aplicam seu discernimento moral e estético aos sítios e

localizações” (Tuan, 1979 a, 410). Mas, para que se constituam

efetivamente em lugares é necessário um longo tempo de residência e um

profundo envolvimento emocional.

Estas reflexões nos remetem a questão do “lugar” colocada em

termos fenomenológicos. Segundo Relph a essência do lugar é a de ser o

centro das ações e das intenções, onde são experimentados os eventos

mais significativos de nossa existência. Assim:
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 “lugares são os contextos ou panos de fundo

para a intencionalidade definir objetos ou

eventos, ou seja, eles podem ser objetos da

intenção em seu sentido primordial...[pois]

toda consciência não é meramente

consciência de algo, mas de algo em seu

lugar, e que esses lugares são definidos

geralmente em termos dos objetos e de seus

significados. Como objetos, no seu

verdadeiro sentido, lugares são

essencialmente focos de intenção, que tem

usualmente uma localização fixa e traços

que persistem em uma forma identificável.”

(Relph, 1976, 42-43).

Duas outras características dos lugares, foram destacadas por

diversos autores: a identidade e a estabilidade. A identidade refere-se ao

espírito, ao sentido, ao gênio do lugar. Ela provém das intenções e

experiências intersubjetivas, que resultam da familiaridade (Relph, 1976).

Estas ligações, que se iniciam com o nosso nascimento e se aprofundam

com a experiência (Tuan, 1983), implicam em um conhecimento detalhado

do lugar, e na constituição de raízes, de um centro de significados que se

torne insubstituível (Relph, 1976).

Existiriam diversos tipos de identidades do lugar, como foram

descritos por Relph (1976, 64-65). Todas estas identidades possuindo

como característica comum a de que:

“... não podem ser entendidas simplesmente

em termos de padrões físicos e de traços

observáveis, nem só como produtos de
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atitudes, mas como uma condição

indissociável destes.”  (Relph, 1976, 59).

A estabilidade, assim como a convivência temporal prolongada,

seria um fator fundamental na constituição dos lugares, segundo Tuan.

“Uma cena pode ser um lugar, mas a cena

em si não é um lugar. Falta-lhe estabilidade:

é da natureza da cena mudar a cada

mudança de perspectiva. A cena é definida

por esta perspectiva, o que não é verdadeiro

para o lugar: é da natureza do lugar aparecer

como tendo uma existência estável,

independente de quem o percebe.” (1979 a,

411).

A estabilidade nos leva a relacionar tempo e lugar. Em diversas

passagens, Tuan (1978 a; 1983) afirma que o lugar é pausa no movimento.

Isso não quer dizer no entanto que o lugar esteja além da história ou seja

atemporal, significa sim, que o lugar denota a relação inseparável entre

espaço e tempo: a pausa, ao permitir a localização, transforma-se em um

pólo estruturador do espaço, o que implica no estabelecimento de uma

“distância”, sendo este um conceito, ao mesmo tempo, temporal e espacial.

Dardel explicitou muito bem esta relação fundamental. Segundo ele a

distância, associada à direção, define a “situação”, considerada como um

“sítio estável e inerte”. Mais do que isso, para o autor:

“Do plano da geografia a noção de situação

extravasa para os domínios mais variados

da experiência do mundo. A ‘situação’ de um

homem supõe um ‘espaço’ onde ele ‘se

move’; um conjunto de relações e de trocas;
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direções e distâncias que fixam de algum

modo o lugar de sua existência.” (1990, 19).

A espacialidade original e a mobilidade humanas delineiam as

direções. Como resultado a espacialidade cotidiana é determinada como

afastamento e direção. As distâncias não são, então, experimentadas como

quantidade, mas simplesmente como a qualidade de se estar perto ou

longe de algo.

O mesmo sentido prático fixa as direções:

“Ao mesmo tempo que procura tornar as

coisas próximas, o homem necessita se

dirigir, por sua vez, para se reconhecer no

mundo circundante, para aí se encontrar, e

para manter reta sua caminhada e para

abreviar as distâncias.” (Dardel, 1990, 14).

A distância é definida por Frémont (1982) como a relação mais

simples entre dois lugares, entre um homem e um lugar ou entre dois

homens. Ele identificou cinco tipos de distâncias: a distância métrica, que é

uma extensão objetiva; a distância-tempo, que se relaciona com o tempo

necessário para se preencher o espaço entre dois objetos; a distância

afetiva; a distância ecológica; e a distância estrutural.

Estas três ultimas haviam sido anteriormente propostas por Galais

(1976), e se prestam muito bem para demonstrar que a relação dialética

entre distâncias e lugares está muito além do caráter objetivo, locacional,

que a geografia durante muito tempo impôs aos lugares.

A distância afetiva, por exemplo,
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“...com forte componente psicológico,

acontece entre um homem e um lugar, ou

entre os homens e os lugares,

independentemente da extensão medida ou

do tempo de percurso, uma carga afetiva

devida a diversos fatores ... que tem o efeito

de ‘aproximar’ ou, ao contrário, de ‘afastar’; a

distância ecológica, mede e aprecia,

segundo um ‘prisma seletivo’ próprio a cada

homem e, por acumulação, a cada

sociedade, todas as nuanças do ambiente

natural; a distância estrutural... tem em conta

as relações sociais como fatores de

aproximação ou distanciamento dos homens

entre si, e por conseqüência, dos homens

com os lugares.” (Frémont, 1982, 26).

Dai a importância das viagens, do conhecimento de novos lugares,

para o estabelecimento de bases comparativas. Como observa Pocock

(1981), a viagem provê a base para a comparação entre os lugares.

Bonnemaison no seu estudo sobre o  território o define como uma

coleção de lugares dispersos, um “arquipélago”, assentado sobre espaços

indistintos limitados por pontos notáveis, e conclui que:

“...um território,...,é um conjunto de lugares

hierárquicos, conectados por uma rede de

itinerários...os grupos e as etnias vivem uma

certa ligação entre o enraizamento e as

viagens.”  (1981, 253-254).
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Por se constituir de um centro de significados espaciais pessoais ou

intersubjetivos o lugar não possui escala definida. Esta posição é

defendida, por exemplo, com os seguintes argumentos:

“O lugar pode se referir a uma variedade de

escalas, em cada uma delas, em termos

experenciais, há um limite característico com

estrutura interna e identidade, no qual o local

(insideness) se distingue do estrangeiro

(outsideness)... Nós, portanto, habitamos em

uma hierarquia de lugares, levando-nos ao

nível apropriado de resolução de acordo com

o contexto particular no qual encontramos a

nós mesmos. Cada nível ou estado nasce da

experiência das interações mútuas entre

homem e ambiente.” (Pocock, 1981, 337).

Em varias oportunidades Tuan (1975, p. ex.) alertou para o fato de

que a experiência constitui os lugares em diversas escalas. Atualmente elas

formaria um contínuo que inclui: o lar,  como provedor primário de

significados; a cidade, como centro de significados por excelência; os

bairros e as regiões; o estado-nação.

É preciso admitir que, seja para o indivíduo ou para o grupo, o

aumento da escala impossibilita, progressivamente, um relacionamento

espacial direto remetendo-nos para uma apreensão cada vez mais

fragmentária dos lugares, a uma visão em “arquipélago”, como nos sugere

Bonnemaison. Neste momento torna-se necessário recorrer a outros

conceitos espaciais, entre eles: o de região que Frémont (1980) nos ensina

não se tratar de um lugar em escala ampliada; o de território, que define

relações complexas dos homens com os lugares. Não cabe aqui, no

entanto, a análise destas outras categorias espaciais.
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Recentemente o historiador Pierre Nora (1993) criou o conceito de

“lugares de memória”. Este conceito, que vem sendo utilizado por geógrafos

inseridos no âmbito do pós-modernismo, relaciona-se com uma crença na

aceleração da história e na ruptura do elo entre história e memória. Para

Nora, se temos memória não precisamos lhe consagrar lugares, pois não

haveria lugares se a memória não fosse transposta para a história. No

entanto, para o autor, a tradição da memória acabou, e com ela temos

apenas os lugares de memória como sobreviventes da desritualização do

mundo. Eles seriam um meio não-expontâneo de se guardar a memória, de

se legitimar um passado coletivo ( do Estado-Nação) cada vez mais

ameaçado pelo individualismo que procura legitimar o futuro. Eles

conjugariam a vontade de parar no tempo, com a valorização do espetáculo,

do que é simbólico. Em última instância eles estão ancorados na realidade,

sendo auto-referentes.

Vários geógrafos, apropriaram-se do tema, procurando ajustá-lo às

questões da geografia contemporânea. Questionamentos que tem sua

origem, certamente, na crise do Estado-Nação, que leva a uma

fragmentação dos lugares (Agnew e Duncan, 1989),  e a dependência do

Estado-Nação de identificar-se com os “lugares de memória”. E, num

momento anterior, na ampla discussão ocorrida na década de 80 sobre a

questão da linguagem em geral, e geográfica em particular, como

metáforas da vida cotidiana (Tuan, 1978 b; Livingstone e Harrison, 1980 e

1981; Buttimer, 1982; Olsson, 1983).

Alguns geógrafos franceses uniram a questão da linguagem com a

proposição dos “lugares de memória”, criando a figura dos “haut lieux”, que

podemos traduzir por  “lugar distinto” e os ingleses traduzem para “symbolic

place”. Eles são associados a ausência de um território definido que obriga

a reconstituição de situações espaciais apenas a partir  da memória
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(Bruneau, 1995), ou a uma dissociação entre as categorias espaciais

tradicionais e o mundo contemporâneo que exige a subsistência de todos

os territórios como “lugares de memória” (Piveteau, 1995).

Debarbieux (1995), associa os “haut lieux” à sinédoque, figura de

linguagem onde uma coisa é tomada por outra, o que resulta, no caso, de

que um lugar pode designar outros objetos cuja configuração evoca outros

lugares. Assim:

 “... os lugares distintos, são os produtos

combinados de uma parte da memória e da

história, e por outro lado da leitura que se faz

de nossa época. ... O lugar distinto vem a ser

o suporte de uma atividade que pode ser

totalmente desconectada de sua própria

significação.” (Gentelle, 1995).

Me parece totalmente inadequada esta utilização do “lugar”

descaracterizado de suas qualidades espaciais e geográficas e

transfigurado em um mero símbolo não-espacial denominado “lugar de

memória” ou  “lugar distinto”. Na verdade essas formulações caminham na

direção do “não-lugar” como foi definido por Relph (1976).

Me parece razoável a sugestão de Berdoulay (1989), segundo o qual

o lugar envolve pessoas, objetos e mensagens. Mas, acho preferível dizer

que ele envolve as relações intersubjetivas, e não mensagens, que resultam

na produção de significados espaciais.

Nesta tese o lugar será definido sempre como um centro de

significados e, por extensão, um forte elemento de comunicação, de

linguagem, mas nunca será reduzido a um símbolo despido de sua essência
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espacial, sem a qual torna-se outra coisa, para a qual a palavra “lugar” é, no

mínimo, inadequada.

Concluo que é necessária, para este assunto, uma volta à ontologia

da geograficidade e uma análise da importância do lugar para a

constituição da própria geografia. Heidegger (1992) foi quem mais

aprofundou-se neste assunto. Segundo ele a habitação e o lugar se

configuram como a morada do Quadripartido (Das Geviert), composto pela

terra, pelo céu, pelo divino e pelos mortais em sua Unidade original. “A

habitação (no sentido de habitar a terra)”, nos diz ele, “como organização,

preserva o Quadripartido naquilo em que os mortais residem: nas coisas.”

(1992, 179).

Heidegger exploraria as possibilidades ontológicas do tema:

“As coisas que de alguma maneira são os

lugares”, , “outorgam, por sua vez, os

espaços. ... Um espaço (Raum) é qualquer

coisa que é “ organizada”, tornada livre, no

interior de um limite. ... O limite não é onde

qualquer coisa começa a ser (sein Wesen

beggint)... Aquilo que está “organizado” é por

sua vez dotado de um local (gestattet) e

desta maneira se insere, ou seja, congrega-

se num lugar,... O que resulta de que os

espaços recebem o seu ser dos lugares e

não do espaço.  ... As coisas que tal como os

lugares “organizam” um local, nós a

denominamos por antecipação de

construções (Bautem)... Estas coisas são os

lugares que conciliam um local no

Quadripartido, aquele local conduz
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(einraumt), por sua vez, a um espaço. No ser

das coisas, tal como nos lugares reside a

ligação entre o lugar e o espaço, reside

também a relação entre o lugar e o homem

que está nele.” (1992, 183-184).

O espaço, tomado simplesmente por suas três dimensões, é o

“abstractum” que se reduz a uma simples extensão (extensio),  e que pode

ser abstraído nas relações algébricas. Mas, o espaço organizado pelos

lugares se deslinda como intervalo, o “Spatium” e a  “extensio”, que tornam

“possível medir as coisas e os espaços que

elas organizam segundo as distâncias, os

trajetos, as direções, e de calcular as suas

medidas. Mas não podemos, em nenhum

caso, pela única razão de que as unidades

de medida e as suas dimensões são

universalmente aplicáveis a todas estas

extensões, afirmar que as unidades de

medida e suas dimensões são também o

fundamento do ser dos espaços e dos

lugares mensuráveis com a ajuda das

matemáticas. ... Os espaços que nós

percorremos diariamente são “organizados”

pelos lugares, onde o seu ser é

fundamentado sobre as coisas do gênero

das construções.” (Heidegger, 1992, 185-

186).
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CAPÍTULO 3 - PAISAGEM E LUGAR NO BRASIL DO

SÉCULO XVI       

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Uma vez expostos os fundamentos teórico-conceituais, e os

questionamentos que,  sob meu ponto de vista, são necessários para se

alcançar a compreensão de uma ontologia da geografia, vou me remeter a

um cotidiano distante de nós 500 anos, e que se configura espacialmente

como um país desconhecido.

Como já disse na introdução, meu objetivo é de analisar

fenomenológicamente as paisagens e os lugares no Brasil do século XVI.

Para isso contamos, primeiramente, com a memória dos primeiros

viajantes e ocupantes, que aqui estiveram no início da colonização

européia. Não são muitas as narrativas deste período como veremos, e já

foram bastante estudadas em seus aspectos historiográficos, etnográficos,

zoológicos e botânicos, mas pouco se falou sobre seus aspectos

geográficos.

O espaço geográfico, ainda que aparecendo como figurante

importante foi pouco estudado, apesar de todo o tempo em que as obras

dos primeiros cronistas estiveram a nossa disposição. A principal razão

desta lacuna, me parece ter sido o cunho positivista dos estudos, onde tanto

o suporte físico quanto as relações que o homem travava com ele eram

consideradas não como essenciais, mas como fatos naturais, um dado

entre tantos outros a se juntar na tarefa de se fazer ciência. O espaço e seus

usos está como que matizado, para não dizer oculto nas obras destes

viajantes, exigindo uma leitura, digamos, hermenêutica.
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Junte-se a isso o fato de muitos pesquisadores, de períodos mais

recentes, terem enfatizado o estudo dos processos, onde muitas vezes o

espaço foi relegado a palco do teatro onde se desenrola a peça, onde se

movem os atores, onde se priorizam os atores e se descuida do cenário.

Não quero com isso dizer que não tenhamos trabalhos que, apesar de não

ter o espaço como objetivo principal, ocuparam-se aqui e alí com as

questões espaciais. Estes trabalhos existem e foram utilizados na

elaboração desta tese, portanto aparecerão mais adiante.

Não posso deixar de citar “O Brasil dos Viajantes” de Beluzzo

(1994), trabalho com o qual travei contato quando iniciava minhas

pesquisas para esta tese. Nossas linhas de trabalho são bastante distintas,

a autora faz uma leitura da paisagem a partir da iconografia, eu procuro a

essência na narrativa escrita.

Lidamos, ambos, com a memória. Mas, a iconografia se refere

exclusivamente aos aspectos visuais, e como toda pintura não permite que

examinemos além do que está exposto, não nos dá oportunidade de

penetrar no espaço além da tela. A escrita, com suas nuanças, todos os

recursos de linguagem, pode nos transmitir muito mais do que é visto, não

se limita a alegoria, transmite o que é vivenciado, com todo o contexto

envolvido, mesmo que o autor procure se ater aos aspectos objetivos, e

isso veremos ao longo do texto.

O momento de que vou tratar é o momento em que aventureiros de

todas as classes sociais traduzem o mundo do outro para as convenções

de seu próprio mundo. São autores de uma obra pessoal, dotada de forte

conotação memorialística.

A memória será tratada aqui como definida por Le Goff (1984), como

um comportamento narrativo que tem a função social de se comunicar a
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outrem informações na ausência do fato que constitui seu motivo. O século

XVI é aquele momento em que se desequilibra a correlação entre memória

falada e memória escrita, nossos cronistas foram arautos da hegemonia da

memória escrita.

Minha pesquisa procura, como sugere Duby (1989), selecionar

vestígios segundo as minhas preferências e os meus interesses. Procurar

os atos cotidianos ocultos sob a camada do excepcional, que são móveis

da ação e que culminam com o registro e publicação de suas memórias

individuais.

Minha proposta metodológica, assemelha-se a de Rossi (1991),

quando sugere que a ambigüidade das idéias, das metáforas, dos modos

de perceber e de pensar o mundo, do conhecimento não expresso, do estilo

de pensamento. São elementos comuns de práticas que se propõe a

explorar múltiplas possibilidades de aproximação, e que encaram a história

como objeto problemático e flutuante no tempo.

Tenho consciência de que lidarei muito mais com o que foi

esquecido, com uma espacialidade obsoleta aos novos propósitos, um

ambiente modificado sob nossos desígnios, do que com o que pode ser

recortado, ou com o que é memorável.

Os nativos, os primeiros ocupantes do Brasil, não tinham escrita,

extinguiram-se sem ter voz, nós os conhecemos a partir do relato

estrangeiro, alguns simpatizantes, a maioria inimigos. Sobre sua vida

cotidiana não desfrutamos de nenhum relato direto.

Mas, como nos lembra Lowenthal (1985) a memória é matéria-prima,

é inescusável. Ela se refere ao processo, e os resíduos dos processos
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estão aí, na forma de artefatos ou do ambiente natural, para serem revistos,

reaproveitados, reinterpretados.

A memória é vida, como sugere Nora (1993), e está em permanente

evolução, é o elo vivido no eterno presente. Mas, para nós, está dada nos

livros e, muito mais sutilmente, na paisagem, obrigando-nos a reconstituir o

que já não existe, de fazer a história da paisagens, dos lugares, da

geograficidade, de terras que só existem na memória dos que há muito

partiram.                           
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2.  A PAISAGEM E O LUGAR DOS NATIVOS

Como era o ambiente da costa brasileira antes da chegada dos

europeus? até que ponto a atividade dos nativos havia modificado suas

condições naturais?

Estas são perguntas que até pouco tempo eram feitas apenas por

um circulo restrito de especialistas, tais como arqueólogos, biogeógrafos e

paleontólogos. Hoje o interesse pelo tema ampliou-se, na medida em que

um público cada vez mais numeroso se preocupa com a preservação do

ambiente, da biodiversidade e com a utilização de técnicas tradicionais

para o manejo dos recursos naturais.

A questão de como era o ambiente costeiro brasileiro antes da

ocupação européia é fundamental, nesta tese, para que se possa delinear a

constituição das paisagens e dos lugares, da geograficidade, ao longo do

século XVI.

A questão que fiz acima pode, então, ser recolocada nos seguintes

termos: como era a paisagem da costa brasileira antes da chegada dos

europeus? como os nativos constituíram lugares nesta costa a partir de sua

vivência cotidiana?
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A resposta a essa questão só pode ser respondida parcialmente,

pois não se refere somente aos dados físicos, mas aos ocupantes humanos

deste espaço, e os dados sobre esta ocupação limitam-se às sagas e aos

mitos dos nativos, às pesquisas arqueológicas e a uma restrita bibliografia

que nos legaram os primeiros viajantes. Informações de segunda mão

portanto.

Existe também a possibilidade de recorrermos aos estudos sobre o

modo de vida atual dos indígenas, correlacionando-os com os dados

disponíveis sobre os antigos assentamentos. Utilizarei de todos os recursos

para, na medida do possível, esboçar um quadro da vida cotidiana dos

nativos Tupi que, por volta de 1500, ocupavam uma grande parcela do litoral

brasileiro, e com isso delinear os aspectos essenciais relativos à sua

geograficidade.

As primeiras civilizações conhecidas que ocuparam a faixa litorânea

brasileira tiveram seus sítios datados em torno de 8.000 A. P. (Mendonça

de Souza, 1995,  citando Schimitz, 1984; e Kneip, 1981). Por esta época o

nível do mar era consideravelmente mais baixo que o  atual (- 20 m), o que

praticamente inviabiliza a pesquisa em locais onde a datação poderia ser

mais antiga. Segundo Guidon (1992) só puderam ser explorados sítios

situados sobre dunas ou afastados da costa, na borda de mangues ou

lagunas.

 Ao longo de um período que vai de 8.000 a 1.000 A. P., apesar das

mudanças climáticas significativas — de uma paisagem semi-árida e fria

para outra de floresta quente e úmida —, acompanhadas de muitas

regressões e transgressões marinhas, os povos litorâneos limitavam-se, ao

que parece, ao cordão arenoso das restingas e aos manguezais, locais de

onde tiravam quase tudo de que necessitavam para a sua sobrevivência,
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suas incursões pelas matas vizinhas deviam ser esporádicas, pois havia

pouca necessidade de explorá-la (Dean, 1996).

Um quadro, bastante sintético e atualizado, do povoamento pré-

histórico do litoral pode ser encontrado em Mendonça de Souza (1995). O

autor associou as oscilações do nível do mar, com a exploração dos

recursos e a tecnologia disponível, A partir destes dados sugeriu três

configurações culturais para os grupos pré-cerâmicos: o fácies arcaico

(8.000 a 4.200 A.P.), associado a transgressão marinha (-20 m para + 5 m),

com base de alimentar essencialmente marinha: coleta de moluscos e

pesca e tecnologia limitada a uma industria de artefatos líticos; o fácies

médio (4.200 a 2.700 A. P.), associado a uma pequena regressão marinha

(até - 3 m), quando modifica-se a base alimentar, que passou a ser quase

que exclusivamente de moluscos, com manufatura de artefatos em osso e

concha; o fácies recente (2.500 a 1.500 A. P.), com pequenas

transgressões e regressões marinhas modifica-se novamente a base

alimentar: coleta de moluscos jovens (esgotamento dos recursos ?)

complementada por peixes, aves e mamíferos de pequeno porte, com

tecnologia baseada em artefatos de lascas de quartzo.

Baseado no quadro que citei acima, Amador determinou a tipologia

paisagística favorita destes grupos humanos:

“... os grupos  do primeiro estágio ocupavam

... um litoral novo de ria, ainda em fase de

estabilização,... recortado por amplos

estuários que adentravam centenas de

quilômetros para o interior,... os grupos do

segundo estágio iriam ocupar um litoral em

vias de regularização, com a construção de

restingas, isolamento de lagunas e

desenvolvimento de manguezais,... o terceiro
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estágio... sendo representado pelos grupos

que faziam seus assentamentos sobre

restingas, dunas litorâneas ou próximos a

praias abertas.”  (1997, 195-196).

Segundo Mendonça de Souza (1995) o primeiro grupo com tradição

cerâmica surgiu no interior da região sudeste, por volta de 1500 A. P.,

sendo os vestígios mais antigos do litoral fluminense datados de 1.100 A.P.

Tanto os sítios  como os recursos explorados por estes ceramistas

primitivos eram os mesmos encontrados para o último estágio da

civilização não-cerâmica,   que mantiveram-se inalterados até a chegada

dos europeus. Esta cerâmica primitiva foi atribuída ao grupo Macro-Jê —

Puris, Goitacases, Coroados (Beltrão 1978; Mendonça de Souza, 1995).

Esta aparente imobilidade cultural foi considerada por Dias e

Carvalho (1995) como um traço característico dos povos americanos, onde

as condições ambientais favoreceram a caracterização peculiar de cada

sociedade, isolada por barreiras ambientais que, se não eram

intransponíveis, eram suficientes para caracterizar fronteiras culturais bem

marcadas.

Dois fatos destacados por estes autores são relevantes para esta

pesquisa: o número de indivíduos para cada sítio se manteve estável por

longo período de tempo, o que caracterizaria um abastecimento seguro e

constante de recursos; a inexistência de vestígio de guerras, o que

demonstra ou o isolamento ou a abundância de recursos ambientais.

Encontraram-se evidências de que os sítios ocupados por estes

primeiros ceramistas foram sendo sistematicamente conquistados pelos

Tupi. Dias e Carvalho (1995) notaram mudanças sensíveis nas

características de ocupação dos sítios, a partir da ocorrência da cerâmica,
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que indicariam o deslocamento de populações e a criação de novas

tensões. O aumento de densidade parece ter gerado disputas territoriais,

do mesmo modo que a introdução da agricultura e/ou invasão do território

por novos povos favoreceram a introdução de novos costumes. O

surgimento da cerâmica coincide com os registros mais antigos relativos

aos sítios Tupi.

Segundo as pesquisas de Beltrão (1978), os Tupi chegaram no sítio

do Poço das Pedras situado no litoral fluminense por volta de 400 D.C..

Neste depósito arqueológico existe uma camada inferior, atribuída a uma

outra civilização, provavelmente Goitacá,  que foi expulsa pelos Tupi que

instalaram alí um acampamento provisório, este, posteriormente, tornou-se

uma aldeia.

Parece não existirem dúvidas de que os Tupi migraram de algum

ponto para o litoral. Existem porém, controvérsias sobre o local de origem

de suas migrações. Rodrigues (1965, citado por Beltrão, 1978) baseou-se

na pesquisa lingüística para situar seu centro de dispersão em Rondônia;

onde, segundo este autor, podem ser encontradas todas as famílias

lingüísticas do tronco Tupi. Sanders e Marino (1971) também sugerem que

os Tupi-Guarani se deslocaram do Baixo Amazonas para o Alto Paraná,

expandindo-se, então, para o litoral meridional e, posteriormente,

deslocando-se para o norte. Fausto (1992) apresenta as hipóteses de

Métraux (1927) e de Brochado (1984), que localizam os centros de

dispersão respectivamente no Mato Grosso do Sul e em Rondônia. O que

mais importa aqui é que, como todos estes autores sugerem que, num

processo de expansão os Tupi avançaram sobre o litoral, e que este

processo ainda estava em curso quando aqui aportaram os europeus.

Este fato pode ser comprovado com uma rápida leitura dos textos

quinhentistas, que delimitam cuidadosamente as fronteiras entre as



92

diversas tribos, com destaque para as áreas de conflito. Fausto (1992),

apesar de levantar as dificuldades de determinar as unidades sociais

significativas e suas fronteiras, sintetizou estes dados para os ocupantes da

costa no século XVI.

Existem também informações de como se deu a sucessiva ocupação

pré-colombiana do território. Souza (1938 [1587]), valendo-se da memória

dos nativos mais antigos, explica que os primeiros habitantes do litoral

baiano foram os Tapuia, depois expulsos para o interior pelos Tupinaé, que

por sua vez foram expulsos pelos Tupinambá.

Um fato importante a ser destacado é que, quando os europeus aqui

chegaram, haviam pontos do litoral que ainda não ocupados pelos Tupi.

Apesar de Beltrão (1978) considerar inadequada a denominação de

“tapuias” que os Tupis atribuíam para nativos de outros troncos lingüisticos,

este termo me parece válido pois permite uma demarcação bastante

precisa das áreas ocupadas pelos Tupi e pelos outros grupos em torno de

1600.

Para os Tupi, “Tapuia” indicava  gente selvagem, senão inferior, que

se expressava por línguas incompreensíveis, foi vocábulo amplamente

adotado pelos portugueses para denominar aqueles que consideravam

como os mais bárbaros dos selvagens. A narrativa de Frei Vicente do

Salvador é exemplar:

“...Os mais bárbaros se chamam in genere

Tapuias, dos quais há muitas castas de

diversos nomes, diversas línguas,...Os

menos bárbaros, que por isso se chamam

Apuabetó, que quer dizer homens

verdadeiros, posto que também são de

diversas nações e nomes, ... contudo todos
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falam um mesmo linguaje e este aprendem

os religiosos que os doutrinam...” (1954

[1627], 73).

Ribeiro nos fornece um quadro bastante preciso do problema

enfrentado pelos primeiros europeus:

“Imensa foi a trabalheira que se deram

centenas de europeus para decifrar essa

indianidade contraditória, una, nos seus

modos, e múltipla nas mil línguas que

falavam.” (1992, 23).

O fato é que, pragmáticos, os europeus preocuparam-se em

aprender a língua dos grupos litorâneos dominantes, ou seja o tupi,

ignorando todas as outras variantes tapuias. O que se perdeu com esta

instauração de uma “língua geral” está longe de ser avaliado, mas o fato é

que o tupi acabou predominando como língua franca de todo o litoral

brasileiro durante, pelo menos, os dois primeiros séculos de dominação

portuguesa.

O próprio Ribeiro sintetizou as conseqüências deste procedimento:

“O que mais singulariza a língua portuguesa

do Brasil é a presença poderosa e

copiosissima de nomes Tupi, com que

denominamos lugares e coisas do mundo

natural e sobrenatural. O Tupi foi a língua

geral dos brasileiros dos dois primeiros

séculos. Com ela se comunicavam e com

ela nominavam os lugares que alcançavam.”

(1992, 38).
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Os europeus, das mais diversas nações, utilizavam-se do tupi para

se comunicar entre si. Staden (1955 [1557]), por exemplo, ao se deparar

com os franceses, cujo idioma desconhecia, recorreu ao tupi para se fazer

entender.

A progressão dos Tupi ao longo do litoral deveu-se, provavelmente,

mais aos seus dotes marítimos do que à penetração pela floresta, e para tal

aproveitavam-se dos rios. Era uma civilização implantada no litoral que,

quando as vias permitiam, se apropriava do interior. Conclusão baseada na

informação de que:

“ ... mais de mil sítios Tupi foram localizados

no Brasil, todos ao longo do litoral florestado,

até quinhentos quilômetros do litoral

marítimo. Seu sucesso extraordinário deve-

se a um aparente domínio da navegação de

hidrovias interiores e do litoral ...” (Dean,

1996, 47-48).

Uma lenda tupi, narrada por Simão de Vasconcelos (citado em

Gonçalves Dias, 1909, 8), vai ao encontro desta opinião, segundo ele, dois

irmãos, os primeiros habitantes da América, chegaram à costa de Cabo

Frio, e tinham vindo por mar, mas acabaram se desentendendo, indo o

primeiro povoar as terras ao sul.

Após detalhar minuciosamente como os tupis fabricavam suas

canoas, Staden refere-se à suas habilidades como canoeiros:

“Remam rápido com estes barcos e neles

viajam tão distante quanto lhes apraz.

Quando o mar está tormentoso, puxam as

embarcações para a praia, até que se torne

manso de novo. Remam mais do que duas
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milhas mar afora, mas ao longo da costa

viajam longe.” (1955 [1557]).

Dados como estes são relevantes para este trabalho pois, como

veremos, existiu uma simetria entre o modo do tupi ocupar o litoral e o modo

do português ocupá-lo: ambos possuidores de conhecimentos marítimos

estratégicos, tirando partido das baias, dos promontórios e das elevações.

Isto propiciou uma possibilidade de fácil intercâmbio entre os dois povos,

de igual para igual, como aliados; ou uma disputa acirrada pelos locais

estratégicos, com a expulsão do território e o extermínio, quando se

reconheciam como inimigos.

Estudos sobre a densidade populacional dos Tupi, e sobre a área

média de influência de cada aldeia estão longe de serem conclusivos, mas

tem avançado com as pesquisas arqueológicas e com o desenvolvimento

de métodos de aferição mais sofisticados (Denevan, 1976; Borah, 1976;

Tenório, 1995; Dean, 1984 e 1996).

O cruzamento das informações colhidas pelos primeiros cronistas no

século XVI com as pesquisas arqueológicas recentes, já permitem que se

trace um quadro bastante complexo da ocupação litorânea  por pescadores,

coletores e caçadores (Gaspar, 1995).

Entre os temas que vem sendo estudados sistematicamente está o

da ordenação espacial interna, e o dos componentes do sítio relacionados

com a dieta alimentar; outros como o das relações entre e intra sítio ou o

das interações da população com o ambiente, precisam ser melhor

estudados (Gaspar, 1995).

Vários autores (Fausto, 1992; Lotufo, 1995; Gaspar, 1995; Freire e

Malheiros, 1997)  colheram, recentemente, dados que nos permitem traçar
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um quadro razoável sobre diversos aspectos da cultura indígena. A partir

deles depreende-se que a densidade da ocupação Tupi era bastante

variável ao longo do litoral por volta de 1500, dependendo sobretudo das

condições ambientais oferecidas.

Beltrão (1978) identificou várias fases culturais para os sítios Tupi

localizados no Rio de Janeiro. A autora acompanhou, em suas prospeções

arqueológicas toda a epopéia da ocupação tupi até a sua completa

absorção pela cultura européia em fins do século XVI. Aqui interessam

particularmente os aspectos relativos à sua implantação no terreno, que

podem ser resumidos em três períodos. O primeiro período (400 a 700

D.C.), refere-se à fase de adaptação dos tupis ao novo território, onde a

localização topográfica é determinante para a implantação; o sítio-tipo era

demarcado por manguezais, cursos d’água e elevações, tendo as aldeias

em média 200 m de diâmetro. O segundo período (700 a 1000 D.C.),

refere-se a uma fase de provável estabilidade, uma vez que não foi

identificada preocupação defensiva no uso da topografia, mas sim com a

exploração ótima dos recursos, a partir de uma implantação  na orla

marítima, junto a rios ou riachos; neste caso o diâmetro da aldeia podia

chegar a 600 m, comportando cerca de 1.000 habitantes. O terceiro período

engloba duas fases culturais distintas ( 1000 a 1300 D.C. e 1300 a 1500 D.

C.) , mas com implantações semelhantes, que sucedem as anteriores,

tendo a particularidade de existirem evidências da existência de

acampamentos temporários, que podem ser comprovadas pelos vestígios

de habitações provisórias de pequeno porte, utilizados para a coleta, até o

seu esgotamento, de moluscos.

Pesquisas arqueológicas, como a que citei acima, confirmaram que

a implantação encontrada na época dos primeiros cronistas se mantivera

praticamente inalterada por pelo menos mil anos. Estas pesquisas

encontraram como tipologia padrão uma implantação no terreno bastante
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conhecida por nós: na transição do mar com a mata, próximos a fontes de

água doce e de áreas privilegiadas de pesca, com a aldeia situada em

área enxuta e alta, própria para a agricultura. Staden confirma a presença

marcante desta tipologia: “... gostam muito de colocar suas cabanas onde

a água e a lenha não fiquem longe. O mesmo quanto à caça e o peixe …”

(1955 [1557], 202).

O próprio Staden nos fornece uma boa descrição desta implantação,

como pode se ver no texto seguinte:

 “Ao chegarmos perto de suas moradas

vimos que era uma aldeia de sete casas e se

chamava Uwattibi  [Ubatuba]. Entramos

numa praia que vai abeirando o mar e alí

perto estavam suas mulheres numa

plantação de raízes, a que chamam

mandioca...uma vez em terra correram todos

das casas (que estavam situadas num

morro)...” (1955 [1557], 96-97).

Razões estratégicas e de segurança frente aos riscos ambientais e

de proteção frente a outros grupos humanos, fizeram com que as paisagens

mais procuradas fossem as de restinga, manguezais ou brejos próximos às

áreas de mata atlântica, sendo indispensável uma área para desembarque

para canoas sob qualquer situação climática.

Os acidentes geográficos de maior proeminência, segundo Tenório

(1995),  já seriam utilizados pelos primeiros ocupantes do litoral como

plataformas na paisagem, com a função estratégica de manter sob

vigilância os lugares privilegiados em recursos alimentares.
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Faixas litorâneas sem os atrativos citados acima deviam ser mais

esparsamente povoadas, como por exemplo o longo cordão arenoso que

se estende de Maricá até Cabo Frio, enquanto que outras próximas ao

ótimo ambiental tinham ocupação mais densa.

É o que indica a relação que nos deixou Lery (1961 [1576]) sobre as

aldeias por ele visitadas no entorno da Baia de Guanabara, ocasião em que

mapeou 22 aldeias. Amador (1997) cruzou esta informação com dados

arqueológicos recentes para acrescentar a esta lista mais 10 ou 20 aldeias,

que estariam localizadas em áreas mais recuadas do litoral.

Para que possamos ter um termo de comparação, levantei todas as

aldeias citadas por Staden na mesma época (Uwattibi, Arirab, Mambukabe,

Tickquarippe, Occarasu e Tackwarasutib) , localizadas na faixa litorânea

que se estende de Boissucanga, em São Paulo a Mangaratiba, no Rio de

Janeiro. São menos numerosas, provavelmente devido a interface da Serra

do Mar diretamente com o oceano. No entanto a tipologia dos

assentamentos era a mesma.

Esta afirmação pode ser confirmada por Fausto, segundo o qual:

“A distância entre os diversos grupos locais

não era uma constante, mas função das

condições ecológicas e políticas de cada

região.” (1992, 384).

A partir do estudo da distribuição espacial de diversos sítios

implantados em sambaquis, Gaspar (1995) concluiu  que eles se

constituíam em um grupamento, ou rede, não estando isolados. Estes

grupamentos de sítios possuiriam uma unidade mínima, com sentido

sociológico (e geográfico), formando comunidades que envolviam várias

aldeias
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“..., possivelmente ligadas por laços de

consangüinidade e aliança, [que] mantinham

relações pacíficas entre si, participando de

rituais comuns, reunindo-se para expedições

guerreiras de grande porte, auxiliando-se  na

defesa do território. este conjunto informe de

grupos locais circunvizinhos porém não

estava sujeito a uma autoridade comum,

nem possuía fronteiras rígidas.” (Fausto,

1992, 384).

Para os sambaquis Gaspar (1995) determinou a existência de pelo

menos duas classes de assentamentos: os de pequeno e os de grande

porte. Os de pequeno porte seriam habitados por uma média de 36

pessoas; os de grande porte por uma média de 115 pessoas. Cada

comunidade, ou grupamento, teria três sítios ativos, 60% de pequeno porte

e 40% de grande porte, envolvendo cerca de 180 pessoas nos

assentamentos menos densos.

As redes formadas pelos aldeamentos Tupi eram bem mais densas.

Staden ( 1955 [1557]) avaliou o território Tupiniquinim em 40 léguas de

litoral e 80 léguas sertão adentro, o dos Tupinambá teria 28 milhas de litoral

por 60 milhas  para o interior, até depois da serra. Sítios como este

formavam concentrações,

“ocupando áreas centrais a diversos micro

ambientes, cuja exploração pode suprir as

necessidades alimentares do grupo, sem

que haja uma necessidade de maior

movimentação.” (Tenório, 1995, 46-47).
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No entanto, a mobilidade dos Tupi era grande, seja para fazer a

guerra, quando se deslocavam por 25 a 30 léguas, como nos informa Léry;

ou para suprir-se de determinados recursos, como a pesca da tainha, que

era feita em novembro segundo Staden. Este mesmo autor nos dá outra

informação curiosa e importante: “Muitas vezes vem à pescaria aqueles

que moram longe do mar...” (1955 [1557], 207).

Alguns pesquisadores, como Tenório (1995), consideram que

existem no litoral brasileiro poucos locais que apresentem a junção de

vários nichos ecológicos, e que são apenas nestes poucos pontos que se

encontram as grandes concentrações de sítios arqueológicos. Este fator

levaria a uma disputa pela implantação ótima, com a existência de pontos

que serviam de marcas territoriais e de diferenciação inter-grupais.

Apesar deste acúmulo de informações ainda desconhecemos quase

todos os aspectos  do cotidiano dessas comunidades. Existe até uma

discussão, entre arqueólogos e antropólogos, sobre o caráter  das

ocupações indígenas do litoral brasileiro, numa gradação que vai do

reconhecimento apenas da existência de acampamentos sazonais de curta

duração até a defesa da existência predominante de sítios de caráter

permanente (Tenório, 1995). Vou adotar as proposições de Beltrão (1978),

Tenório (1995) e Gaspar (1995), de que os assentamentos pré-históricos

do litoral brasileiro, inclusive Tupi,  eram permanentes, constituídos por um

núcleo em torno do qual gravitavam acampamentos temporários para onde

se deslocavam toda ou parte da população, no intuito de explorar recursos

agrícolas, de caça, de pesca, ou de extração e coleta. Esta informação é a

que mais se coaduna com os relatos dos primeiros cronistas.

Estes cronistas nos legaram farta descrição sobre as aldeias Tupi no

que se refere a sua implantação e a seus aspectos construtivos. O primeiro

fato que nos chama a atenção é a sua relativa mobilidade, dentro dos
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limites de uma área preestabelecida, talvez devida ao estabelecimento dos

europeus em pontos do seu território. Lery (1961 [1576]), por exemplo, nos

relatou surpreso que os “brasileiros“  (sic.) não se demoravam mais que

cinco ou seis meses no mesmo lugar, deslocando a aldeia de um quarto a

meia légua.

A mobilidade excessiva, no entanto,  apesar de se dar em um âmbito

limitado do território, parece ter sido resultado de um momento

especialmente conflituoso para os Tupi. Cerca de 100 anos depois Frei

Vicente do Salvador, confirmando informações que Souza (1938 [1587])

fornecera cinqüenta anos antes, nos dá uma versão bastante diferente

acerca desta mobilidade:

“Não moram mais em uma que em quanto

não apodrece a palma dos tetos das casas,

que é o espaço de três ou quatro anos, e

então mudam pera outra parte, escolhendo

primeiro o principal, com o parecer dos mais

antigos, o sítio que seja alto, desabafado,

com água perto e terra a propósito pera suas

roças e sementeiras, que eles dizem ser a

que não foi ainda cultivada ...” (1954 [1627],

76).

Staden, que permaneceu nove meses prisioneiro dos tupinambá,

pode, com certeza, testemunhar estas mudanças, pois nos relata que:

“... quando tem devastado um lugar mudam

as moradas para outra parte. Para construir

suas habitações, um dos chefes entre eles

reúne para isso uns 40 homens e mulheres,
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quantos pode encontrar, geralmente seus

amigos e parentes.” (1955 [1557], 202).

Um fato interessante foi relatado por Léry (1961 [1576]), o de que ao

mudarem o local de uma aldeia não se mudava o seu topônimo.

Desenvolverei o tema mais adiante, mas acredito que a permanência deste

refere-se a uma identidade grupal, e não uma identificação primária do

assentamento com as características físicas do local.

A partir dos dados referentes à implantação dos assentamentos,

procurarei descrever o cotidiano dos Tupi, a partir do que Melatti (1993) fez

para a casa Timbira, e considerando que:

“As relações que uma pessoa mantém com

cada um dos demais moradores não são as

mesmas em todas as tribos indígenas. ...

Também varia de tribo para tribo a

disposição especial das pessoas dentro da

casa. As tribos ainda diferem no que diz

respeito ao parente que deve gozar de maior

autoridade e prestígio dentro da casa.”

(Melatti, 1993, 99).

Para proceder à descrição do cotidiano Tupi vou imaginar o dia de

um viajante do século XVI. Ele se aproxima de uma elevação em um canto

da praia, próximo a um pequeno curso d’água, onde estão implantadas sete

construções com estruturas feitas de esteios de madeira muito grossos

(Staden), cobertas com folhas de Pindoba (Léry). Estas habitações, que

são comunitárias, estão implantadas em círculo em torno de um grande

terreiro.  Sua forma é abobadada no sentido do comprimento, mas o

viajante não tem tempo para avaliar suas dimensões. Como o dia começa a

raiar seus habitantes estão em plena atividade, a maioria se banhando no
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córrego próximo; o primeiro dos doze banhos que costumam tomar

diariamente (Léry). Os visitantes são recebidos festivamente e com

respeito, independentemente de sua qualidade de estrangeiros. Por alguns

minutos a atividade rotineira é suspensa e uma multidão de crianças e

mulheres cercam os recém chegados perguntando pelo seu nome — marã-

pe nde réra ?  Os objetos trazidos pelos recém-chegados passam de mão-

em-mão até voltarem a seu proprietário (Léry), eles são levados até a oca

de quem escolheram como seu hospedeiro, o mussucá. O acesso é feito

por uma das três portas pequenas e baixas de modo que é necessário

curvarem-se para entrar (Staden). Uma vez no interior, após acostumarem-

se à penumbra e à fumaça que impregna todo o ambiente, a surpresa: no

espaço bastante generoso da oca, instalam-se centenas de moradores.

Seu espaço não é delimitado por tabiques que os impeçam de se verem

uns aos outros (Staden, Lery, Cardin, Souza). Mas, cada família ocupa um

espaço delimitado com cerca de 4 metros (12 pés) de lado (Staden), cada

um com seu fogo, redes e jirau, onde são guardados seus utensílios. A

variedade destes utensílios chama a atenção do viajante que observa os

decorativos potes e vasilhas de bebida, as panelas redondas e ovais, as

frigideiras e os pratos de diversos tamanhos, as vasilhas de madeira onde

servem os mantimentos, as cabaças (cuia) feitas de casca de frutas, as

cestas em fibras trançadas onde são guardados os mantimentos (Léry). O

mussucá dos viajantes é o principal, que se instala no meio da oca, em

meio aos polígonos destinados a suas diversas mulheres (Staden). Naquela

habitação ele é o único que possui mais de uma esposa, o que indica o seu

prestigio de guerreiro, pois pode capturar inimigos suficientes para dar

nomes a todas elas. São justamente estas mulheres que recebem os

visitantes pranteando as suas atribulações de viagem, no que devem ser

seguidas pelos hóspedes. Somente após esta cerimônia é que o mussucá

parecerá notar o visitante, saudando-o com o erejúpe?, ou seja, “vieste?”,

oferecendo em seguida comida (Léry).
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A rotina matinal da aldeia se recompõe, um grupo de homens parte

para uma mata próxima que esta sendo limpa, por meio do fogo, para que

as mulheres preparem uma roça; eles só voltarão com o final da manhã,

quando se dedicarão a confecção de armas de guerra ou adereços. Um

grupo de mulheres, algumas com os filhos pequenos atados às costas por

tecidos de algodão, vão para suas roças limpá-las de ervas daninhas e

colher o alimento para a refeição daquele dia. Um grupo numeroso parte em

suas canoas até um rio próximo com a intenção pescar, enquanto que as

crianças menores ficam no perímetro das ocas colhendo frutos e brincando.

Com o sol já alto no horizonte, as casas e o terreiro estão vazios, ficaram os

velhos, preparando utensílios de pesca, as velhas tecendo redes em

algodão, e as crianças brincando e ouvindo as histórias dos adultos

(Staden, Léry).

Com a aldeia vazia os viajantes tem mais tempo para observar a

disposição das casas e suas dimensões. Cada oca tem cerca de 5m de

largura (14 pés, Staden), por 50 m de comprimento (150 pés, Staden. Léry

avalia o seu comprimento entre 80 e 120 passos, o que daria de 50 m a 80

m), totalizando uma área de cerca de 250 m².  Cada uma dessas ocas

possui duas portas voltadas para o terreiro que, nesta aldeia típica de sete

ocas, tem por volta de 4.000 m². A outra porta sai diretamente para o

“exterior” da aldeia, é por ela que os habitantes vão aos rios para seus

banhos ou saem para fazer suas necessidades, embora os garotos urinem

dentro da própria habitação (Léry), neste espaço exterior pode se encontrar

áreas cultivadas com plantas medicinais e as roças mais próximas.

O sol já está baixo. Grupos ruidosos de mulheres voltam com a

colheita diária de alimentos. Muitos de seus maridos, que preparavam a

roça nova, já chegaram quando o sol estava a pino (Léry). Os que estão

com fome pedem a suas esposas que preparem algum alimento, o que

cada uma faz em seu polígono, oferecendo-o ao marido e aos filhos. A
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comida é servida em vasilhas de madeira, que são colocadas no chão

(Léry). O homem, no entanto, se alimenta recostado na rede, enquanto

mulher e filhos sentam-se ao seu lado no chão. Os que se alimentam lavam

as mãos e a boca antes e depois das refeições.

Bem mais tarde chegam as canoas com o produto da pescaria, que

foi bastante proveitoso Todos os alimentos conseguidos serão

presenteados entre eles e, deste modo divididos entre todos (Léry). A carne

excedente será colocada no braseiro, o mocaém, onde será desidratada e

reduzida a farinha.  Este alimento em caso de necessidade será reidratado

e consumido como sopa, o mingau, na maior parte das vezes misturado

com a farinha da mandioca, que também foi desidratada.

A noite chega, ninguém mais se afasta do perímetro das habitações,

nem mesmo para satisfazer as suas necessidades (Léry). Se alguns que

estavam no mar ainda não chegaram é porque puxaram suas canoas para a

praia e armaram um acampamento, com esteios e coberto de folhas de

palmeira (Staden). Trata-se de um dia normal na aldeia, os homens se

reúnem no terreiro contando histórias e ouvindo a narrativa dos viajantes, as

crianças escutam. Pelos cantos grupos de mulheres cuidam do arranjo das

casas, enquanto comentam com as vizinhas os assuntos do dia-a-dia.

Esta descrição minuciosa tornou-se possível graças à observação

atenta de alguns europeus sensíveis que estiveram entre os Tupi. A partir de

suas informações pode-se fazer mais do que a descrição de seu cotidiano.

Pode-se calcular que uma aldeia típica teria uma área “urbanizada”, que

inclui o terreiro, a área de circulação coberta de cada oca (com cerca de 70

cm de largura), e os módulos de habitação familiares, de cerca de 5.500 m².

Neste espaço conviviam em média 65 pessoas, apesar de haverem

diferenças importantes, pois Cardin se refere a duzentas pessoas ou mais

por oca, enquanto que Léry cita algumas com quinhentas ou seiscentas
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pessoas e não raro mais. Como resultado um assentamento poderia ter de

200 a 3. 000 pessoas, sendo que a densidade média por hectare, em torno

de 900 hab./ ha, apesar de extremamente alta, tendia a ser constante, uma

vez que a solução encontrada era a de aumentar o comprimento das ocas

sem alterar significativamente o seu número, o que implica em um aumento

proporcional no terreiro central.

O cercamento pode ter sido um fator de limitação para a expansão

das aldeias. Segundo Staden elas eram circundadas por duas linhas de

paliçada: a interna, com braça e meia de altura, espaçadas o suficiente

para se atirar flechas; a externa espaçada de modo a não deixar passar

uma pessoa. Este autor só fala em aldeias cercadas, mas existem

controvérsias sobre a procedência deste costume. Beltrão (1978) não

encontrou qualquer vestígio de paliçadas em suas pesquisas arqueológicas,

sugerindo que o costume foi adotado por influência européia.

Esta teoria pode ser reforçada recorrendo-se aos próprios cronistas,

e suas informações indicam que algumas das mais populosas não eram

cercadas. Segundo Léry as emboscadas:

 “... são tanto mais fáceis quanto eles não

tem as aldeias fechadas....É verdade que em

torno de algumas aldeias fronteiriças, e

portanto ameaçadas pelo inimigo, os

selvagens gostam de fincar troncos de

palmeira...” (1961 [1576], 170),

Se a conformação interna das aldeias nos é relatada com riqueza de

detalhes pelos cronistas quinhentistas, infelizmente não podemos dizer o

mesmo de seu entorno imediato e de suas roças. Lery nos oferece uma

descrição em escala ampla: “Consistem os imóveis deste povo em choças

e terras excelentes, muito mais amplas do que as necessárias à sua
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subsistência.”  (Léry, 1961 [1576], 207, grifo meu). Em outro trecho opina

que o pais dos Tupinambá teria capacidade de alimentar dez vezes mais

gente. O julgamento do autor sobre a necessidade de terras dos tupis

demonstra a ignorância sobre o sistema de exploração dos recursos pelos

nativos e contém uma justificativa para a apropriação das terras pelos

franceses.

Uma narrativa atual, do Tupi Cinta Larga Pichuvy, nos dá idéia de

como funciona o sistema agrícola nativo e do impacto causado pelo

europeu:

“...A gente vai procurar terra bom. Não é

qualquer um lugar pode plantar não, sabe?

... E quando a gente planta qualquer um

lugar terra, não nasce bem, sabe? ...Então

gente, primeiro, derrubar só um

pequenininho, ... . A gente planta um

pouquinho pra ver que tem terra bom. ... ,

não pega bem, ..., a gente não vai derrubar

mais. A gente vai procurar onde tem mais

lugar bom. ... Aí o cará deu, milho vai ficar

muito forte ... A gente vai morar lá.  ...Mas

branco, sei não ... Branco pensava que o

comida nasce todo lugar bem, sabe? Branco

pensando assim, branco derruba até no

serra...” (Pichuvy, 1988, 121).

Uma questão que deve ser considerada é a de que não podemos

recorrer somente a explicações racionalistas, baseadas em conceitos como

o de densidade, capacidade de exploração dos recursos ou outras, para

estabelecer padrões de deslocamentos espaciais, de tipos de

assentamento e de estabelecimento de fronteiras territoriais. O fato é que
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muitas das atitudes dos indígenas eram guiadas por um sentido que

chamamos de mítico, ou seja, seu sentido do mundo difere radicalmente do

nosso, e só pode ser explicado no campo subjetivo e segundo seus

próprios referenciais.

Na ausência de dados precisos sobre o comportamento dos Tupi

neste âmbito, pode-se recorrer a etnobiologia, que estuda o papel que tem

a natureza no sistema de crenças  e a adaptação do homem a

determinados ambientes. Segundo Posey (1987 A), os etnobiólogos

constataram que, para os indígenas o mundo natural, social e simbólico

estão imbricados de tal forma, que exigem uma abordagem interdisciplinar

e cross-cultural. Eu diria que exigem uma abordagem fenomenológica.

O que impede os cientistas de compreenderem os ecossistemas

tropicais, segundo Moran (1981), é a generalização que estes fazem do

ambiente, tomando-o como um todo, o que os leva a ignorarem a enorme

diversidade existente nas diversas zonas ecológicas. No mesmo erro

incorreram, há quase quinhentos anos atrás, os primeiros cronistas, eles

selecionavam neste ambiente vasto e impenetrável aos seus olhos

“mercadorias”, que podiam ser animais, vegetais ou humanas, e que teriam

utilização a curto prazo. Impossível avaliar a quantidade de conhecimento

que se perdeu devido a esta atitude pragmática.

Os Kaiapó da Amazônia, do grupo Macro-Jê, estudados por Posey

(1987 A), percebem o ambiente como uma sucessão de ecozonas,

definidas como categorias cognitivas (êmicas), que podem não coincidir

com as tipologias científicas. Segundo este autor muitos estudos, feitos com

indígenas das mais diversas regiões das Américas, confirmam este tipo de

percepção ambiental.
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Do pouco que falei acima sobre as preferências ambientais Tupi,

posso sugerir que suas categorias cognitivas e suas preferências

ambientais não diferiam essencialmente da dos Kaiapó, vou me permitir,

portanto, a traçar um paralelo entre essas duas culturas.

A classificação ambiental Kaiapó baseia-se na seleção de níveis

verticais do ambiente terrestre/arbóreo e aquático:

“[Eles]...distinguem as zonas ecológicas

segundo as concentrações de recursos

específicos que as caracterizam. estas

concentrações reduzem, de maneira

perceptível, a heterogeneidade da floresta a

‘ilhas de recursos’, perfeitamente

reconhecíveis, que podem ser

periodicamente exploradas com vistas a

produtos e finalidades específicas.” (Posey,

1987 A, 18)

Como os Tupi, os Kaiapó localizam suas aldeias na proximidade do

maior número possível destas zonas ecológicas, provendo-se do maior

número possível de recursos oferecidos segundo as estações do ano.

Posey (1987 B) considera uma mitificação a tese de que os nativos

abandonam seus campos de cultivo poucos anos após a limpeza e o cultivo.

O fato de mudarem suas aldeias para outro local, no âmbito daquele

território, após o auge da produção (2 a 3 anos), não impede que continuem

recorrer aquela roça em busca de seus produtos por um período muito mais

longo. A batata-doce pode ser colhida até 5 anos após seu cultivo; o

inhame, o cará e a mandioca por 6 anos; a banana por 20, e o cupá, por 40

anos.
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Deste modo as capoeiras antigas, espalhadas por vasta área e,

principalmente as mais próximas as aldeias abandonadas, são

constantemente procuradas pelos indígenas não só a procura dos antigos

cultivos, mas também para colher as plantas medicinais ali plantadas e para

caçar as muitas espécies de animais que vão alí se alimentar. Sobre este

último aspecto cabe observar que os indígenas usam estas capoeiras como

“campos de caça”, que normalmente suprem as suas necessidade

cotidianas.

Os Kaiapó, como muitas outras nações indígenas, tem o hábito de

transplantar espécies da floresta primária e secundária, produzindo na rota

de suas constantes viagens nichos que:

“... colocam a disposição dos caminhantes e

dos que os sucedem tudo o necessário à

vida: alimentos, água, produtos de limpeza,

óleos corporais e capilares, repelentes de

insetos, folhas para trançados, material para

a construção de casas e, particularmente,

plantas de uso medicinal.” (Posey, 1987 B,

177).

São estas “ilhas de recursos” produzidas pelos indígenas que lhes

permitem prescindir de seus produtos de roça durante as viagens que

realizam. Elas permitem também a produção de excedentes como já

observaram vários autores citados por Posey (1987 A).

O cultivo é feito em uma multiplicidade de formas e de locais:

 “1) junto às casas, dentro do perímetro da

aldeia, com a formação de pomares, hortas

medicinais e de plantas manufatureiras; 2)

nas roças que distam de 5 a 10 km da
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aldeia; 3) nas trilhas que ligam aldeias e

roças entre si; 4) em pequenas clareiras

feitas nas trilhas; 5) em locais onde

encontram clareiras naturais ou onde

derrubam árvores para a coleta de madeira

ou mel; 6) em sítios abertos ‘em memória do

pai ou mãe que morrera’; 7) em micronichos

especiais,...”  (Kerr, 1987, 159).

pode se concluir que a geograficidade das aldeias indígenas que

pode ser observada atualmente refere-se:

 “...apenas [a] resquícios das antigas, outrora

interligadas por inúmeras e extensas trilhas.

Antigas aldeias e acampamentos

pontilhavam a vasta área .... É provável que

o remanejamento... tenha sido, no passado,

difundido por outras tribos em todo Brasil.”

(Posey, 1987 B, 182).

O sistema de subsistência Tupi não devia ter sido muito diferente,

apesar da crescente perturbação nas condições de manejo que já vinha

sendo provocada pelos europeus. Beltrão (1978), por exemplo, constatou

que as roças Tupi podiam distar até 6 km da aldeia. Vejamos o que nos é

narrado, fragmentariamente, pelos primeiros cronistas.

Léry, como já falei acima, considerava que o território indígena

produziria muito mais segundo os métodos de cultivo europeus. Eles só

percebiam o sistema produtivo indígena quando era explicitamente agrícola.

Não lhes ocorria que se os nativos lhes serviam “... boa carne de caça e de

pesca e saborosas frutas que sempre possuem em abundância.”  (Léry,

1961 [1576], 216), ou se as mulheres se prestavam a trocar grandes cestos



112

de ananases, pacovas e outras frutas por um alfinete ou espelho (Léry, 1961

[1576], 160), é porque a mão humana conservava e reproduzia

laboriosamente estes recursos.

A noção dos europeus a este respeito, no entanto, era bastante

diversa, como se pode depreender deste trecho que fala sobre o plantio da

batata-doce:

“Como são plantas que não dão semente, as

mulheres selvagens,... cortam-nas em

pequenos pedaços ..., e os semeiam,

obtendo ... tantas raízes quanto pedaços se

plantarem. ... Não se vê outra coisa por toda

aparte e creio, por isso mesmo, que na maior

parte nasce sem a intervenção do homem.”

(Léry, 1961 [1576], 162).

O autor conhecia o processo de plantio, mas não acreditava que era

o trabalho laborioso dos nativos que provocava a pródiga multiplicação das

mudas de batata-doce. Assim foi com todo o tipo de recursos, como

veremos adiante.

Os caminhos terrestres tinham uma importância que ainda está para

ser avaliada. Existe uma escassez de fontes para a pesquisa, mas as

poucas existentes mostram a necessidade de se hierarquizar os caminhos

de uso local, que se restringiam a dar acesso as fontes usuais de recursos,

daqueles utilizados para a circulação em expedições mais longas, e que

eventualmente ligavam-nos com territórios de outros povos com os quais

trocavam mercadorias. Todos, certamente,  foram utilizados pelos

portugueses para ter acesso ao interior.
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Baseando-se em narrativas do final do século passado e na

experiência dos caboclos, Holanda considerava que:

“...eram de vária espécie esses tênues e

rudimentares caminhos de índios. Quando

em terreno fragoso e bem vestido

distinguiam-se graças aos galhos cortados a

mão de espaço em espaço ... Em campos

extensos chegavam em alguns casos a

extremos de sutileza. Só a um olhar muito

exercitado seria perceptível o sinal.”  (1957,

15-16).

Comparando-se, cuidadosamente, a narrativa dos primeiros

viajantes e as modernas pesquisas etnobiológicas, concluiremos que o

quadro podia ser bem mais complexo do que o esboçado por Holanda.

Apesar de os Tupi serem um povo que tinha facilidade de locomoção

marítima e fluvial, temos inúmeros testemunhos de que se deslocavam

corriqueiramente a pé. Uma leitura atenta dos viajantes europeus do século

XVI permite-nos concluir que não haviam muitas dificuldades de se deslocar

por terra, e mesmo quando sozinhos ou perdidos, como Léry (1961 [1576]),

que passou mais de um dia perdido em um vale, sempre se descobre uma

trilha que leva a uma aldeia.

O conhecimento da paisagem pelos nativos era tão grande, que lhe

foi atribuído, desde o século XVI, um prodigioso senso de orientação:

“Tem grande conhecimento da terra, e não

só o caminho por onde uma vez foram

atinam por mais cerrado que esteja, mas

ainda por onde nunca foram.” (Salvador,

1956 [1627], 81, grifo meu).
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O quadro encontrado pelos etnobiólogos é bem mais complexo. As

trilhas Kaiapó tem em média 2,5 m de largura, e a rede coberta por uma

única aldeia pode chegar a pelo menos 500 km. As suas margens são

plantadas, ampliando a faixa, plena de recursos manejados pelo homem,

para 14 m de largura. Algumas delas podem ter centenas de anos, como

indicam os vestígios de manejo humano, que são cumulativos segundo a

antigüidade.

Outro aspecto relevante da civilização tupi é o da extrema

especialização do trabalho por gênero. Léry narra em diversos trechos que

cabia as mulheres todos os trabalhos domésticos, o que inclui o plantio, a

colheita e a preparação dos alimentos, além da confecção de todos os

utensílios domésticos. Segundo o autor:

“ [os homens] consideravam tão indecente ao

seu sexo meter-se neste trabalho, quanto

nós consideraríamos que nossos

camponeses ... pegassem na roca para fiar.”

(1961 [1576], 118).

As mulheres também participavam das expedições guerreiras, mas

como carregadoras dos utensílios e dos víveres. No entanto era proibido a

elas a dança em conjunto com os homens e o uso do tabaco. O próprio Léry

tirou suas conclusões sobre a divisão do trabalho indígena:

“Na verdade as mulheres dos nossos

tupinambás trabalham muito mais do que os

homens, pois estes, à exceção de roçar o

mato para as suas culturas, o que fazem

sempre de manhã exclusivamente, nada

mais lhes importa  a não ser a guerra, a caça

e a pesca e a fabricação de tacapes, arcos,
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flechas e adornos de penas para enfeites.”

(1961 [1576]. 203).

Estes hábitos levavam, com certeza, a uma apropriação diferenciada

dos espaços por cada sexo de um modo pouco perceptível para os

estrangeiros. Basta observar que homens e mulheres possuíam um linguajar

próprio (Milliet, nota 17, In: Léry, 1961, 270).

Costumes como estes não se adequavam as demandas de

produção européias. Enquanto as atividades foram meramente extrativistas

a divisão do trabalho indígena se mostrou adequada. Assim observa um

cronista:

“Quanto ao modo de carregar os navios com

essa mercadoria [o pau-brasil], direi que ...

ela é arrastada por muitos homens, e se os

estrangeiros que por aí viajam não fossem

ajudados pelos selvagens não poderiam

nem sequer em um ano carregar um navio

de tamanho médio. “ (Léry, 1961 [1576],

152).

Já nestes primeiros tempos não haviam muitos pudores e as índias

escravas carregaram as pedras para Villegaignon erguer sua fortaleza.

Muitas outras informações sobre inumeráveis nações indígenas da

América foram adquiridas pelos europeus ao logo destes séculos, mas

sobre os Tupi o que temos foi resumido nos parágrafos acima. As

preocupações dos primeiros cronistas eram de ordem da prática

imediatista ou de ordem religiosa; interessava inventariar e explorar os

recursos comerciáveis na Europa e submeter fisicamente e espiritualmente

os habitantes deste Novo Mundo.
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Não que estas preocupações tenham se modificado com o passar

do tempo. Elas podem ser encontradas nos conflitos atuais entre índios,

capitalistas e miseráveis  — fazendeiros, madeireiras, mineradoras,

grileiros, posseiros, garimpeiros, todos querendo explorar os, agora, parcos

recursos dos indígenas.

Não se pode perder de vista que, tanto para a nação portuguesa

quanto para a nação tupi, o conflito, a guerra, eram fundamentais

simbolicamente para sua sobrevivência. Em última instância, com seus

feitos eles queriam deixar memória de si, queriam deixar a sua marca

impressa no mundo:

“A continuidade da vindita era fundamental

para uma sociedade que, em sua única

grande cerimônia coletiva, tinha em seu

centro o inimigo,... Uma economia política da

destruição, voltada para o exterior, que fazia

da morte (guerreira) uma condição de vida

social “ (Fausto, 1992,393).

Este diagnóstico que foi feito para a sociedade Tupi, bem que

poderia ser aplicado para os portugueses do século XVI; se os primeiros

eram movidos pela vingança, os outros eram impelidos pela “guerra justa”

que travavam com os “infiéis” em todas as partes do mundo. No universo

simbólico português existia uma certeza de que só os guerreiros iriam para

o céu, como esta bem demostrado no “Auto da Barca do Inferno”, de Gil

Vicente (1997 [1517]).

A guerra e o canibalismo entre as nações Tupi foi estudada como

sendo a motivação principal de uma sociedade ameaçada pela escassez

de recursos (Balée, 1984), mas me parece que esta é uma mera redução
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do universo simbólico indígena ao universo simbólico capitalista. Outros

(Fernandes, 1970) consideravam a guerra como fator de “unidade mística”

dos indígenas,  o que Fausto (1992) considera uma redução da

complexidade cultural ao universo simbólico funcionalista.

Os cientistas, só muito recentemente, preocuparam-se em estudar a

cultura indígena a partir de outras perspectivas. Da espacialidade, então,

pouco se falou. Um dos caminhos tentados foi o da associação

simbólico/religiosa com a implantação das aldeias, tarefa que para o caso

Tupi me parece inviável. Acredito que seja necessário se ater aos poucos

textos existentes, considerando que as questões mais importantes daquela

época nos podem ser apontadas em suas linhas revelando-nos, assim,

quais eram os principais atributos de seu mundo vivido.

No que se refere à implantação espacial de seus assentamentos,

aos conceitos de paisagem e de lugar, não se encontra bibliografia nem

sobre as nações indígenas modernas, quanto mais para as extintas. No

entanto, como tentei fazer nos parágrafos acima, acredito que seja possível

explorar este assunto. Para isso precisamos penetrar no ser-no-mundo

Tupi, precisamos recorrer a toda a memória deixada pela ação do seu povo

sobre o meio.

Se os Tupi queriam deixar memória de si , conseguiram-no

exatamente no que se refere ao conhecimento do meio. Esta memória esta

contida não apenas no relato de todos os cronistas que se interessaram por

sua cultura, mas na herança legada por todos os que se adaptaram a

condições ambientais totalmente diversas das que conheciam, e que para

isso estavam a mercê do conhecimento dos nativos. Nossa fonte primária

de pesquisa é, incontestavelmente o legado lingüístico que nos deixaram os

indígenas, a língua tupi assenhorou-se da língua portuguesa na tarefa de

estruturar este Novo Mundo. Todo um conhecimento novo sobre a natureza,
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sobre as plantas, sobre os animais, foi transmitido aos europeus pelos

indígenas, mudando sensivelmente o seu modo de ser-no-mundo.

Esta assimilação lingüistica esconde um sistema de relacionamento

do homem com a natureza totalmente diverso do europeu. Este Novo Mundo

nunca pôde ser expresso em outras línguas que não as nativas sob pena de

perder em muito sua complexidade. Gonzales Bernaldez (1981), defende

brilhantemente que o ambiente para ser decodificado precisa ser

profundamente conhecido. O que foram estes quinhentos anos de conquista

européia frente aos milhares de anos de ocupação do continente por

nações que desconheciam a existência de outros seres humanos ?.

Desde meados do século passado, com o Romantismo, criou-se a

imagem de um Continente Americano pré-colombiano praticamente virgem

da ação humana, onde os poucos índios existentes viviam sem a menor

interferência no ambiente. Este mito, “the pristine myth”, como o denomina

Denevan (1992), levou a uma reação em sentido contrário: a de rever a

composição demográfica do continente, a de estudar seus sistemas de

assentamento e de deslocamento, a de pesquisar como o trabalho indígena

teve impacto sobre a composição da fauna e da flora. Estimulou, portanto,

novos enfoques das relações do índio com a natureza.

No contexto destes novos enfoques, uma autora nos lembra que:

“Na visão de mundo das sociedades

indígenas, o cosmos inclui tanto a sociedade

como a natureza que interagem

constantemente. Natureza e sociedade

representam uma oposição que se inter-

relaciona através de um processo contínuo

de reciprocidade através de metáforas e

símbolos, mitos e cerimoniais e mesmo
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comportamentos dos mais cotidianos...”

(Giannini, 1994, 145).

As características relativas à visão de mundo citadas acima me

parecem acertadas, mas acredito que sejam válidas para todas as

sociedades. Acredito que seja característica marcante das sociedades

indígenas, e recorro novamente a Giannini (1994), o fato de que homens e

natureza se inserem em um só mundo; de que homens, plantas e animais

participam de um sistema interativo de construção do cosmos. Um modo de

compreendermos este relacionamento é estudar o conhecimento

classificatório dos indígenas sobre os elementos naturais.

Muitos já se reportaram a este conhecimento classificatório, como

fez Carneiro (1987), que estudou as classificações florestais e a

identificação, pelos nativos, das espécies arbóreas. Sua pesquisa foi com

os Kuikúro, do alto Xingu, e concluiu que os nativos possuem um sistema de

classificação florestal altamente sofisticado: entre a floresta primária (itsuni)

e a secundária (tafuga), distinguem pelo menos três tipos de variação;

possuem também uma classificação da floresta segundo o tipo do solo em

que está assentada, assim o itsuni assenta-se em solos vermelhos, o

egepe sobre solos negros e o indagipe ao longo de rios e lagos. O mesmo

autor selecionou áreas da floresta, solicitando aos nativos que

identificassem as espécies. Fez o mesmo com folhas colhidas em 30 cm²

da mata. Para a sua surpresa os nativos identificaram e nomearam todas

as espécies (187), indicando, para elas, 17 usos diversos, alguns

simultâneos.

Quanto aos Kaiapó, os quais já citei no que se refere a sofisticação e

diversidade de suas áreas de cultivo, Posey (1987 b) cita a existência de

nove tipos classificatórios para o seu ambiente, que oscila entre campos e

cerrados; cinco tipos de transição entre eles; além de oito tipos de “ilhas de
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recursos”. O mesmo autor constatou que os índios plantam pelo menos 57

tipos de árvores, que estão relacionadas com cinco tipos de uso, além do

alimentar.

Este tipo de conhecimento era pródigo entre os Tupi. No “Colóquio”

de Léry (1961 [1576]), nos deparamos com fragmentos que podem nos

indicar a sua sofisticação, assim, se kaa, significa mata, ou floresta, havia

um kaa-pau, ou seja, um bosque no meio do campo (observar que se y

significa água, y-pau significa ilha), estes termos podem nos dar uma vaga

idéia da gama classificatória dos nativos da costa, além de indicar que no

entorno da Baia de Guanabara existiam campos com ilhas de mata numa

escala suficiente para chamar a atenção do europeu. A kaa-pau pode ser

associada às “ilhas de recursos” dos Kaiapó. Outros termos específicos nos

foram legados por Léry como kotiua , ou seja pouso das roças, e paupab-

usu (payóuçu), o atual bairro da Pavuna no Rio de Janeiro, que significa

“grande local atoladiço”, ou “grande manguezal”.

O uso das plantas pelos Tupi também foi, aos poucos sendo

compilada pelos europeus, culminando no final do século XVI na

apropriação, pelos europeus, do próprio sistema classificatório indígena

(ver quadros 1, 2 e 3).

QUADRO  1

NOME DA PLANTA USOS ATRIBUÍDOS

mandioca alimento (tipiti, byyw, uytã), bebida

yga-ywera canoas

junipappceywa (genipapo) pintura corporal

algodão redes de dormir

pimentas (amarela, vermelha, miúda) condimentos

jettiki (batata-doce) alimento
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QUADRO  2

NOME DA PLANTA USOS ATRIBUÍDOS

aipi alimento

maniato alimento, bebida

abati (milho) branco e vermelho alimento, bebida

arabutã (pau-brasil) —

pindoba (palmeira) material de construção

 geray (palmeira) —

iri (palmeira) remédio

airi armas

copay —

avói instrumentos musicais

hiyauré remédio

choyuné instrumentos musicais, utensílios domésticos

sabucaié utensílios domésticos

acaiú alimento

pacoére (banana) alimento

ameni-ju (algodão) redes de dormir

ananá alimento

petyn (tabaco) rituais

cajuá (taióba) alimento

hetich (batata-doce) alimento

mandei (amendoim) alimento

pimentão alimento

comandá-uassú (feijão) alimento

morugam (abóbora) alimento

QUADRO 3

CLASSIFICAÇÃO NOME DAS PLANTAS
mantimentos de raízes que se criam debaixo da

terra
mandioca (manipocamirim, manaibuçu, taiaçu,

manaibaru, manaitinge, parati), carimã, aipim (7 ou 8
castas), batata-doce (8 castas), cará (4 castas),

mangará (inhame), taioba, taiá.

— ubatim (milho) branco, preto, vermelho.

legumes comendá (3 castas) (favas),feijões (4
castas),jerimu (10 castas) (abóbora),geremuiê (abóbora)

-utensílios doméstico.
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pimentas cuiém, cuiemoçu, cueipiá, sabaã, cueijurimu,
cumari

árvores de fruto caju, cajui, pacoba (3 castas), jaracatiá
(mamão), mangabeira, ingá, cajá, bacupari, piqui, umbu,

sapucaia, piquiá, macujê, jenipapo, guti, ubucaba,
monducuru, comichã, mandiba, curuanha, araçá, araticu,
pino, abajeru, amaitim, apé, murici, cupiúba, maçarandiba,

mucuri, camaucá.

palmeiras pindoba, anajá-miri, japeraçaba, pati, buri,
piçandoí, ururucuri, patioba.

ervas que dão fruto maracujá, canapu, marujaiba, caravatá, nhamoi,
ananás.

árvores de virtude (óleo, remédios, visgo) cabureíba, copaíba, embaíba, caraobuçu,
caraobamirim, ubiracica, corneíba, geneúnia, cuipeúna,

apereíba.

ervas de virtude petin (tabaco), jeticuçu, pecauém, maniim
(algodão), camará (2 castas), ubá, jaborandi, caapiam,

jaborandiba, tararucu, capeba, guaiyma, caapiá,
peipeçaba, campuava, caancuã.

árvores reais sabijejuba (vinhático), acajacatinga (cedro),
pequi, guaparaíba, jutaipeba, sabucaí, maçaranduba, jataí-

mondé, andarababapari (angelim), jequitibá, ubiraém,
sepepira, putumuju, urucurana.

madeiras meãs camaçari, guanambi.

árvores que dão embira embiroçu, ibiriba, embiriti, guiaimbira.

árvores muito duras conderu, suaçucanga, ubiraetá (pau-ferro),
ubiraparibá, ubiraúna, mandiocaí, ubirapiroca.

árvores que dão ao longo do mar tatajiba, sereíba, canapaúba.

árvores moles copanicuba, paraparaíba, apeíba, penaíba,
geremari, cajupeba, ubiraguara.

árvores de cheiro carunje, anhaibataã, jacarandá, jucuriaçu,
mucetaíba, ubirataia, entegapena.

árvores para remos e lanças uacá, ubiratinga.

árvores que tem ruim cheiro ubirarema (2 castas).

árvores que dão frutos que não se comem
(adorno, remédios, utensílios)

comendoí, araticurana, anhangá-quiabo, cueíba,
jatuaíba, beribeba.

cipós (cordas, utensílios) timbó, timborana, cipó-imbó.

folhas proveitosas que se criam no mato
(utensílios, mat. construção, linhas de pesca)

caité, capara, tocum.

Segundo estes quadros, se Staden (1955 [1556]), consideradas as

peculiaridades de seu contato com os nativos, identificou 7 variedades de
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plantas; Léry (1961 [1576]), que permaneceu no Brasil menos de um ano,

identificou 24 variedades; e Souza (1938 [1587]) identificou nada menos

que 196 variedades.

O que Posey e Carneiro pesquisaram com relação as plantas,

Giannini (1994) pesquisou com relação as aves. A partir de uma

classificação elaborada pela nação Xikrin, ela constatou que as categorias

utilizadas pelos índios são  semelhantes às propostas por Lineu, aventando

a hipótese de que o naturalista europeu apenas comprovou as taxonomias

indígenas preexistentes ao seu estudo, que naturalmente baseava-se no

que fora colhido “em campo” pelos viajantes entre os nativos.

Esta hipótese é provável, pois como a própria autora coloca o modo

relacionar-se com a natureza (e com o espaço) indígena e europeu é

totalmente diverso. Enquanto que para os primeiros as diferentes partes do

universo se interpenetram, para os outros a relação se sustenta na posse,

na conquista e no domínio.

Esta é a questão que pretendo deslindar fenomenológicamente, a

das diferenças de postura frente ao mundo e suas conseqüentes

diversidades no âmbito da percepção e da ação no espaço. Espero ter

descrito, ao longo dos parágrafos deste capítulo, como as sociedades

tradicionais americanas tinham uma tradição de convivência com a natureza

e de apropriação de recursos que diferia em muitos aspectos da tradição

do Velho Mundo, em geral, e da européia em particular.

Esta descrição me leva a divergir de alguns com pressupostos da

ciência empírica e cartesiana, que procurarei suprir a partir da prática

fenomenológica. Esta prática pode ser avaliada a partir de proposições

como a seguinte:
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“À percepção do homem que vive conosco

enquanto totalidade, unidade e unicidade ...

opõe-se nos nossos tempos quase tudo que

se costuma compreender por

especificamente moderno. Hoje em dia

predomina um olhar analítico, redutor e

dedutivo entre homem e homem. O olhar é

analítico ou, melhor, pseudo-analítico, pois

trata a totalidade do ser psicofísico como

composta e portanto desmembrável, não

somente o assim chamado inconsciente,

acessível a uma relativa objetivação, mas

também a própria corrente psíquica, que na

realidade nunca é captável como existindo

objetivamente. Redutor é o olhar porque ele

quer reduzir a multiplicidade da pessoa,

nutrida pela plenitude microcósmica do

possível, a estruturas esquematicamente

abrangíveis pela vista e recorrentes. E ele é

dedutivo, pois supõe poder enquadrar em

fórmulas genéticas  a maneira de como o

homem veio a ser, o seu devir, e ainda poder

representar o dinâmico princípio central da

individualidade neste devir através de um

conceito geral. ... “ (Buber, 1982, 147).

O mesmo autor afirma que suas palavras não são contra o método

analítico nas ciências sociais, mas que esta deve ter em vista os limites de

tal método. Para o autor o homem moderno é um homem enclausurado, que

para se libertar precisa da conversação genuína, de tomar a pessoa a quem

me oponho como parceira, e com ela travar um diálogo.
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Minha proposta é de travar este diálogo com Butzer, por dois motivos

principais: ele é um geógrafo preocupado com a geografia cultural e

histórica do Novo Mundo, em especial a dos Estados Unidos; possui um

trabalho instigante sobre as relações entre os nativos americanos e os

europeus publicado por ocasião dos 500 anos de descobrimento da

América.

Será através de seu artigo, intitulado “The Americas before and after

1492; An introduction to Current Geographical Research” (Butzer, 1992),

que travarei este diálogo. Butzer questiona a idéia de que o índio é um

ecologista, o que alias é um anacronismo. Para ele as investigações sobre

este tema devem se concentrar na pesquisa de se os nativos americanos

degradavam ou não seu ambiente, e se o impacto provocado sobre ele

pelos colonos europeus foi imediato e drástico. As prioridades de pesquisa

seriam para a tecnologia aborígene, o uso da terra e os níveis

populacionais, que se constituiriam nos pré-requisitos para avaliar o seu

impacto ambiental.

Voltemos à citação de Buber que fiz acima, veremos que a tese de

Butzer se trata exatamente daquele olhar analítico,  redutor e dedutivo, que

permite ao outro apenas a participação como figurante. Para Butzer:

“A evidência empírica contradiz a noção

romântica de que os nativos americanos

possuíam uma fórmula auspiciosa para

utilizarem a terra na qual viviam ...” (1992,

348).

Por outro lado o mesmo autor admite que:

“A tragédia humana da conquista européia,

não tivera precedentes em escala, não
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devido a sua inquestionável brutalidade,

mas principalmente através da difusão de

doenças epidêmicas. por um acidente

devido ao isolamento geográfico...” (Butzer,

1992, 351).

Deste modo ao mito do “índio ecologista” se contraporia o mito de

uma “paisagem colonial devastada”; mito que subestimaria a contribuição

tecnológica européia, bem como a introdução de novas espécies de plantas

e de novas técnicas agrícolas por parte dos europeus. Estaríamos

ignorando “... A difusão de informações como um componente chave do

Encontro Colombiano,...” (Butzer, 1992, 354).

Na realidade, as questões colocadas por Butzer não se referem

diretamente à espacialidade indígena no século XVI, mas simplesmente a

uma incursão histórica que procura justificar um debate atual entre o

“neoliberalismo” e o ecologismo. Nas duas pontas deste debate, que não é

um diálogo, se tende a ignorar ou a menosprezar o ponto de vista alheio, e

com isso a subestimar as relações que os nativos americanos mantinham

com o ambiente, não aproveitando seu conhecimento. O que, aliás,

segundo Husserl,  seria o que valida a incursão histórica.

A primeira tarefa de uma incursão fenomenológica é deixar

definitivamente de lado que possam existir seres humanos com graus de

humanidade diversos. Não se trata de praticarmos uma relativização como

preconizam as ciências sociais empíricas, mas de notar que ao reduzirmos

fenomenológicamente nossas noções sobre os seres humanos, resta-nos

apenas o conceito ontológico de ser.

Este ser vive, e sobrevive, de conhecer e de relacionar-se

intersubjetivamente com coisas e seres. Coisas e seres que necessitam de



127

um suporte físico, o espaço geográfico, por onde se deslocam no intuito de

continuarem a existir, ou seja, coisas, seres e espaço geográfico, se

constituem no “mundo” onde vivemos, e no qual conceitos espaciais

essenciais, como os de paisagem e de lugar, são constituídos juntamente

com a categoria essencial de ser. O que existe são diferentes modos de se

constituir estas relações e , consequentemente, nos modos em que são

direcionadas as ações.

O que diferencia basicamente esta constituição e esta ação  é que,

se no Velho Mundo as sociedades tradicionais optaram por uma

“simplificação” da natureza e pela exploração de alguns poucos recursos, o

que implicava em um maior intercâmbio social e numa especialização

regional; no Novo Mundo os nativos seguiram um caminho oposto, optando

por incrementar toda a complexidade de seu meio explorando o maior

número de recursos disponíveis, o que implicava em um grau elevado de

auto-suficiência, que limitava o intercâmbio as necessidades de interação

simbólica.

Já defini anteriormente os vários significados de lugar. Vimos que

para a fenomenologia e para a geografia humanista “mundo” e “lugar” são

similares. O lugar, em termos da geograficidade, constitui-se em uma

categoria essencial, a partir da qual as pessoas criam seus sistemas de

referência.

Sob este aspecto, o estudo da constituição dos lugares pelos nativos

americanos está para ser feita. O isolamento dos americanos, por um

período de tempo que pode chegar a mais de 40.000 anos, propiciou a

criação de sistemas de referências espaciais totalmente diversos dos

encontrados no Velho Mundo.
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A primeira coisa que se pode concluir é que se na Europa a

constituição dos lugares, ao menos a partir do Renascimento, está ligada à

trajetória, à história de vida do indivíduo, onde a influência de um círculo

familiar restrito é decisivo na consolidação dos sistemas de referência

espaciais. Na América a constituição dos lugares só pode ser

compreendida a partir de seu caráter verdadeiramente intersubjetivo. Não

há como analisá-la a partir de trajetórias individuais, pois até os atos dos

seus heróis míticos só tem valor no âmbito coletivo. Todas as trajetórias se

inserem na comunidade (como definida por Buber, 1987, 50). Foram

inúmeros os exemplos, citados por cronistas do século XVI, que ressaltaram

este aspecto, o da vida essencialmente comunitária, que aliás, não passou

desapercebido por nenhum dos que citei até agora.

Pode-se dizer que para os nativos americanos, como para muitas

outras sociedades tradicionais, o lugar se constitui efetivamente enquanto

morada do Quadripartido (Terra, Céu, Divino, Mortal), como salientara

Heidegger (1992). Neste sentido cada nação, independente da existência

de contatos com outras nações, constituindo seu Quadripartido e habitando

a terra em sua plenitude.

Na Europa renascentista o conhecimento dos lugares, ou do mundo,

começava a se constituir a partir das epopéias individuais, que seria,

compartilhadas individualmente por outras pessoas a partir da leitura de

suas narrativas. O conhecimento do mundo começa a ser mediatizado

pelas novas tecnologias da comunicação, a imprensa, a xilogravura, a

litografia, a impressão de mapas, gerando contatos intersubjetivos indiretos.

Na América o conhecimento do mundo se tratava de uma epopéia coletiva,

experimentada a partir de trajetórias compartilhadas. Os ritos e mitos eram

conhecidos e controlados pela comunidade, onde se davam praticamente

todos os contatos intersubjetivos, o que consolida um sistema de

referências, antes de tudo, coletivo. O conhecimento do mundo era
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diretamente intersubjetivo, dispensando as mediações entre a comunidade

e o Quadripartido.  Não será outro o motivo que nos surpreendemos ao

constatar que existem tribos isoladas na Amazônia. Segundo a revista

“Veja” (nº 1.550, 76 e 77, 1998), para um universo de 215 tribos atualmente

contatadas, talvez existam 55 a serem contatadas, das quais 21 já foram

confirmadas. São nações que consideram suficientes os conhecimentos

relativos ao ambiente onde vivem e o contato apenas com as pessoas da

sua comunidade.

Uma das pré-condições para a constituição dos lugares, a da

estabilidade, estava muito mais presente no Novo Mundo, onde a longa

convivência com o ambiente, explorado de forma conservadora, imprimiu

uma dinâmica de conhecimento dos lugares que permitia, e exigia, um

conhecimento ambiental muito mais minucioso e complexo, resultando em

classificações taxonômicas extremamente sofisticadas.

As questões que coloquei acima podem ser bem exemplificadas a

partir de estudos lingüisticos. Ainda hoje convivem, em espaços próximos,

nações indígenas de troncos lingüisticos totalmente diversos. Muitas dessas

nações possuem línguas para a qual não foi encontrado tronco comum.

Atualmente no Brasil, apesar de todo o decréscimo populacional dos

últimos quinhentos anos, ainda encontramos 5 troncos lingüisticos

principais, além de dezenas de idiomas que não se enquadram em nenhum

desses troncos, totalizando cerca de 170 línguas e dialetos (Terena,1992).

Na própria comunidade, como observei mais acima, as regras

tradicionais podem regulamentar constituições de lugares bastante

específicas segundo o gênero, pois as mulheres comunicam-se entre si por

linguagem própria. Além disso as tarefas domésticas são rigorosamente

delimitadas entre homens e mulheres, associadas a determinados âmbitos

espaciais, ou seja, a determinados lugares.
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A maneira dos nativos americanos de relacionar-se com o mundo é

diversa da européia. Em estudo sobre uma nação do Xingu, Viveiros de

Castro destaca que:

“O traço mais saliente da taxonomia dos

seres vivos Yawalapiti é a não separação

categórica entre homens e animais em geral.

Não existe taxon correspondente à nossa

noção de animal. Novamente a oposição

Natureza/Cultura não parece vigorar

integralmente, uma vez que não é possível

fazer a natureza corresponder ao animal em

geral.” (Castro, 1987, 55).

Investigações etnológicas das mais diversas, algumas das quais

foram citadas aqui, indicam que a ontologia dos nativos americanos é

fundamentalmente diferente da ontologia dos habitantes do Velho Mundo. A

constituição dos lugares pelos americanos trilhou caminhos muito diversos

daqueles seguidos no outro continente. Estas diferenças de opção só agora

começamos a compreender, sendo necessário que nos livremos de nossa

superioridade preconceituosa, que a “coloquemos entre parênteses” e que

aceitemos o que é diferente como natural.

De qualquer forma, o modo com que os nativos americanos se

relacionam com a natureza, de como se apropriam do espaço geográfico,

aponta para o lugar como sendo, essencialmente, um espaço estruturado.

Sendo que esta estruturação pode abarcar um território muito mais amplo

do que os padrões europeus permitem antever.

O lugar é para os indígenas todo o território por eles manejado, do

qual conhecem intimamente todos os componentes físicos, todos os seres
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que o habitam, todas as forças que os controlam. Sua cosmologia une, de

modo holístico, todas as forças do universo: as coisas, os seres e os

espíritos.

O sentido de “mundo” do nativo americano diferencia-se, deste

modo, radicalmente do europeu. Se estes últimos optaram por uma

generalização do conhecimento ambiental, onde são consideradas como

relevantes as características comuns que permitem uma homogeneização

classificatória; para os nativos americanos o mundo natural, social e

simbólico se constituem em uma unicidade. Deste modo, os nativos

americanos valorizam, no conhecimento ambiental, as características

particulares de cada ser e coisa, que são classificadas, hierarquicamente,

de forma a harmonizar-se na totalidade e unidade do sistema cosmológico

do Quadripartido.

Por isso o nativo experimenta seu mundo a partir de uma diversidade

de “zonas ecológicas”, que só podem ser compreendidas a partir de suas

relações enquanto categorias cognitivas. Serão estas categorias que

determinarão a implantação da aldeia, determinarão a extensão deste

“umbigo cósmico” para a “ilhas de recursos” próximas (faixa de 5 a 10 km

de diâmetro), e sua extensão por áreas de exploração, e de conhecimento,

extensivas, integradas através dos caminhos, na faixa da centena de

quilômetros de diâmetro.

 Posey, como já vimos, pesquisou uma grande variedade de formas

e de locais de manejo, todas ligadas a uma concepção cosmológica, e que

se constituem em lugares altamente individualizados e qualificados. Estas

diversas formas de apropriação de espaço, nos apontam para as

definições de paisagem enunciadas no capítulo anterior. Para os nativos

americanos, talvez mais do que para qualquer outro povo, as paisagens são

constituídas pelos fatos do lugar. Como a constituição dos lugares era uma
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tarefa coletiva, paisagem e lugar conceitualmente se confundem na mesma

formulação essencial. A paisagem aparece, como definida por Dardel

(1990), como inserção do homem no mundo, base do ser social em sua

plenitude. Ela institui o ser enquanto tal, um ser calcado nas relações

intersubjetivas. A paisagem denota uma unidade de sentido, ontológica, do

ser no mundo.



77
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3.  A PAISAGEM E O LUGAR DOS VIAJANTES

Questões como as que foram discutidas no capítulo anterior, sobre

o cotidiano e a espacialidade dos nativos brasileiros, necessitam de outro

enfoque quando se trata dos europeus que estiveram na América no

século XVI. Estudos sobre a paisagem e o lugar na Europa deste período

são abundantes. Na última década os historiadores vem enfatizando os

aspectos relativos ao cotidiano das pessoas comuns. Recorrerei a eles

quando for necessário.

Sobre os portugueses, se a bibliografia não é tão variada, também

sabemos bastante sobre o cotidiano de seus habitantes, até porque

Portugal, com o empreendimento das navegações oceânicas, envolveu

milhares de pessoas na conquista dos mercados das Índias e das terras

da América.

Conhecemos o dinamismo político e cultural pelo qual a Europa

vinha passando desde o século XIV. Ela deslocava-se, lentamente, de

uma situação política periférica para uma situação de centralidade global,

de um novo “Centro do Mundo”.

Durante séculos o “Mundo Cristão” se resumira ao Reino dos

Francos e ao Império Bizantino, enquanto que o Império Árabe se

estendia do Atlântico ao Extremo Oriente. O Islã reunificara grande parte

do Império Romano, onde Bizâncio, considerada pelos árabes como

unidade política e religiosa ultrapassada, era considerado como único

obstáculo (Ferro, 1996). A Europa estava na periferia do Mundo

As fronteiras cristãs eram mantidas por unidades políticas instáveis

que passavam de um soberano para outro, as vezes cristão outras vezes

muçulmano. O processo da “reconquista”, de recuperação da grandeza do

Império Romano, era vista pelos cronistas árabes da época como
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invasões promovidas pelos Francos. No entanto eles dominariam

sucessivamente Toledo (1086), a Sicilia, parte da África e a Síria (Ferro,

1996).

Esta discussão sobre a mudança da centralidade mundial é

fundamental para a compreensão de como o descobrimento do Novo

Mundo inverteria esta polaridade. Ferro (1996) observa que, se para a os

europeus a história dos “grandes descobrimentos” começa a ser contada

a partir da necessidade de se contornar o Império Turco, para os árabes a

expansão européia inicia-se com as cruzadas, vistas até hoje como

primeira expressão do “imperialismo” europeu.

De qualquer modo, tanto Ferro (1996) quanto Dussel (1993)

consideram que a história da colonização européia foi motivada por esta

situação periférica da cristandade, que na procura de rotas comerciais

alternativas acabaria se deslocando para uma situação de centralidade

mundial.

Portugal se tornaria um país independente neste contexto, em

1128, graças a uma linhagem de nobres francos, ligados por laços de

parentesco e vassalagem a outras casas ibéricas, que resolveram tratar

seus parentes  de igual para igual. Sua independência foi conquistada de

outro reino cristão (Castela), e não dos mouros ibéricos (Amiel, 1940).

Se a Europa era a periferia do Mundo Muçulmano, Portugal

representava uma das fronteiras do Mundo Cristão, um daqueles

baluartes que defendiam a fé e a cultura cristã das investidas externas.

Havia um evidente interesse de que o país se mantivesse em estado de

guerra permanente, uma eterna cruzada que, ao mesmo tempo que

mantinha os mouros ocupados mantinham o país à margem dos centros

de decisão mais importante, que estavam em Roma e na França. Deste

modo Portugal, apesar de definir suas fronteiras atuais por volta de 1300,
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era um espaço em constante construção e desconstrução devido as

cruzadas e as lutas familiares.

Outro aspecto importante, que sempre é destacado pelos

historiadores, é o da própria posição periférica de Portugal, colocado na

extremidade ocidental da Europa, fora das Colunas de Hércules,

totalmente banhado pelo Mar Tenebroso. Portugal era a Finisterra, onde

se poderia despencar no infinito, ou ser levado para as terras venturosas

do Paraíso. Lisboa sempre fora um porto importante, vanguarda do

comércio árabe com a Europa. A reconquista ibérica não mudou este

quadro, Portugal se mantinha inserido no mercado cosmopolita que

marcou a Alta Idade Média. Temos um relato de que, em 1364,

encontravam-se ancorados, simultaneamente, no porto lisboeta entre 400

e 500 navios mercantes.

Este cosmopolitismo pode ser atribuído aos costumes herdados

dos árabes, que cultivavam hábitos de tolerância bem diversos dos

europeus. Um exemplo sempre lembrado é o da corte de Afonso, o sábio,

de Castela, que teve papel fundamental na introdução do conhecimento

da literatura greco-romana, da música, da matemática, da cartografia e da

astronomia na Europa. Portugal participava destes progressos,

incorporando entre seus sábios mouros e judeus.

O incremento do comércio na alta Idade Média, e o bloqueio

econômico Otomano, abalaram a polaridade interna européia e

propiciaram a procura de novas rotas comerciais: o contorno marítimo da

África; por terra pelo interior da África; pelo mar em direção ao Ocidente;

pelo norte, a partir da Rússia, em direção ao Oriente (Ferro, 1996).

Portugal tinha todos os meios para explorar três destas rotas, havia

o conhecimento legado pelos árabes, o intercâmbio marítimo com os

italianos, a possibilidade de exploração ilimitada pelo mar ocidental ou

pela África, seja  contornando-a por mar, seja penetrando em seu interior.
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A consolidação de suas fronteiras nacionais permitiu que seus soberanos

associassem ao espírito das cruzadas à conquista de proveito, iniciada

com a tomada de Ceuta em 1415.

Se a rota prioritária dos portugueses era a do contorno da África,

para se atingir o Oriente. Foi a Espanha, recém saída da “reconquista”,

que desequilibrou definitivamente o conhecimento do mundo,

consolidando a centralidade européia com o “descobrimento” da América.

Esta história é conhecida. Esta descoberta foi comemorada há

pouco como o “encontro de dois mundos”, um encontro unilateral já que o

mundo do nativo americano foi destruído muito antes que se pudesse dar

a conhecer.

Podemos relatar este encontro como se segue: 12 de outubro de

1492, um grupo de europeus famintos, assustados e deslumbrados,

depois de uma travessia oceânica de pouco mais de dois meses, se

deparam com uma ilha e acreditam que chegaram às Índias. A ilha era

habitada, e seus habitantes não se coadunavam com as descrições dos

diversos livros que norteavam a viagem. A surpresa inicial deu lugar a

explicações que racionalizavam os referenciais, deste modo o nativo

americano foi destituído, desde o primeiro contato, de identidade própria,

passando a ser para todo o sempre “índio” (Guiucci, 1992; Dussel, 1993;

Holanda, 1994).

Encontros intersubjetivos macro-espaciais, encontros entre dois

mundos, com análises e questionamentos referindo-se a escalas amplas,

a generalizações a partir de dados estatísticos. A vida dos indivíduos que

introduziram a “civilização” européia na América, suas rotinas cotidianas,

é tratada como epopéia. Sua espacialidade, sua lenta e determinada

modificação das características espaciais do continente, ainda foi pouco

estudada. Este será o prisma de abordagem para este capítulo.
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Quinhentos anos nos separam da experiência dos primeiros

curiosos que, movidos pelos mais diferentes motivos, colocaram seus

olhos e seus pés sobre o Novo Mundo. O que seria da história sem a

memória de seus relatos ? Poucos vestígios desta época estão visíveis, a

paisagem natural sempre se modificando, nações que já não existem. Os

vestígios estão ocultos nos genes das pessoas, dos animais e das

plantas, nos artefatos, nos naufrágios e, principalmente, nos livros.

Podemos recorrer diretamente a memória dos que aqui estiveram e nos

relataram as suas experiências.

As experiências destes viajantes cronistas nos remetem ao seu

discurso. Luís da Costa Lima nos oferece precioso subsídio para este

trabalho ao ressaltar que a descoberta do Novo Mundo, e o estreitamento

dos contatos com o Oriente, transtornaram a ordem discursiva então

vigente na Europa. O transtorno causado pela “emergência do sujeito

individual enquanto instância fundamental no processo de conhecimento

e na propagação da imprensa” (Lima, S.D.).

Este indivíduo é um ser novo, em construção, Sua narrativa não

está mais no plano do divino e do preestabelecido. está como nos sugere

Lima, na descoberta do outro, na domesticação das diferenças (se é que

elas são domesticáveis!), na constatação de que real e ficcional, objetivo

e subjetivo,  são valores relativos e não absolutos. Naquele momento

sábios e aventureiros traduzem o mundo do outro para as convenções de

seu próprio mundo.

 

A imprensa, segundo o autor, afetou a própria noção do corpo, pois

a corporalidade foi excluída da comunicação, em favor da

intencionalidade da consciência de quem escrevia. Na arte este tipo de

narrativa foi introduzido pelos italianos, que suprimiram os múltiplos focos

de interesse da cena, impondo um só ponto de vista ao observador. O

desenvolvimento das técnicas de projeção permitia um ordenamento da

cena, com seus elementos naturais e humanizados, tornada paisagem.
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Glacken (1990) nos ensina que a própria história justifica o estudo

do Renascimento e da Era dos Descobrimentos de modo conjunto. Se o

primeiro reavivou o interesse no conhecimento dos clássicos gregos e

latinos, a outra acrescentou a esses conhecimentos idéias novas,

impensáveis, até então.

Se na Itália, entre outros países, as novas idéias provém da

releitura do conjunto destas obras clássicas, de seu passado

mediterrâneo, com uma nova construção do mundo que permite uma

apreciação estética da natureza, de seu poder evocativo, de sua

associação com acontecimentos históricos, (Glacken, 1990); os

portugueses:

“..., foram os herdeiros da grande

acumulação de conhecimento da alta idade

média. Os árabes e os judeus favoreceram-

lhes com astrolábios e mapas; o

conhecimento da construção naval...

produziu navios... que eram maravilhas de

manobrabilidade.” (Plumb In: Boxer, 1973,

xxii).

Já havia um conhecimento do Oriente, intermediado pelos italianos,

como Marco Polo, ou por judeus, como nos narra o geógrafo árabe Ibn-

Khurradadhbed (Séc. IX), que:

“...Viajam do Oriente para o Ocidente, e do

Ocidente para o Oriente, por terra e por mar.

... Viajam de barco desde o País dos

Francos no Mediterrâneo Ocidental e

aportam a Farama, donde levam suas

mercadorias em camelo até Quizum, ... .

Depois navegam pelo Mar Oriental ... até
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Sind, Índia e China. ... “ (Bernard, 1982,

103).

Mas os portugueses inauguraram uma experiência nova para os

povos europeus, com a redescoberta da Madeira em 1419. Segundo

Boxer:

“O estabelecimento nestas ilhas desabitadas

iniciou os portugueses na prática da

colonização além-mar, e os colonizadores

eram literalmente pioneiros em um novo

mundo. Fato do qual eles estavam

naturalmente conscientes, como demonstra

o fato de que os primeiros menino e menina

nascidos na Madeira  foram batizados de

Adão e Eva.” (1973, 27, grifo meu).

A partir destas novas experiências no campo da descoberta da

Natureza, os portugueses parecem ter sido os primeiros a se desvincular

do

“... pensamento medieval sofisticado [que]

encorajava a aceitação de que a realidade

transcende ao mundo percebido pelos

sentidos. Além deste nível, a superstição

predominava: a predileção natural da

humanidade pelo maravilhoso recebia todo o

suporte” (Tuan, 1979 c, 76).

Portugal, como afirma Darcy Ribeiro, estava na vanguarda dos

povos. Era um pais novo que consolidara seus limites externos em 1250.

Com governo forte e nobreza enfraquecida era a primeira nação do

mundo moderno. Para o autor:

“...esses lusíadas eram, então, atiçados pela

mais viva vontade de aventura, por uma
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ambição sem tamanho de enricar e por uma

curiosidade científica e um pendor

experimentalista sem paralelo. ... E eram

ousados, com imensa coragem de si

mesmo, diziam, por exemplo, contra toda a

sabedoria de seu tempo, que só era

confiável o saber de experiência feito.”

(1993, 43).

Muitos outros se referem a esta característica moderna dos

portugueses. Esta atitude não era comum entre os navegadores, afeitos

ao mistério e à fantasia. O fato é que:

“... muito mais do que as especulações e os

desvairados sonhos, é a experiência

imediata o que tende a reger a noção de

mundo desses escritores e marinheiros

[portugueses], e é quase como se as coisas

só existissem verdadeiramente a partir dela.”

(Holanda, 1994, 5).

A redescoberta da Madeira, muito mais do que a conquista de

Ceuta (1415), foi aos poucos aumentando a curiosidade, e o desafio de

colonizar novos mundos desabitados, como Açores e Cabo Verde (1450-

1460), e de travar relações com outros povos além dos limites controlados

pelos muçulmanos, como os da África Sub-Saariana, que vinha sendo

sistematicamente explorada. Já em 1460 as expedições portuguesas

tinham alcançado a atual Serra Leoa, a 5º de latitude norte.

Como conseqüência o conhecimento consolidado durante a Idade

Média, e solidificado com a releitura dos clássicos, foi posto à prova:

“... A vegetação luxuriante, a grande

expansão do Trópico Úmido, a visão de

povos vivendo de maneira que demandam
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perguntas imediatas sobre a origem dos

homens e das migrações ... A saga dos

viajantes ultrapassa muito em extravagância

o que qualquer teólogo ou filósofo escrevera

sobre a existência de Deus a partir dos

trabalhos da criação. O mundo se alarga,... “

(Glacken, 1990, 358).

Havia um sentimento comum aos exploradores, o de desorientação

frente as novas paisagens e as novas condições naturais, das quais não

tinham a menor experiência. Com a ampliação brutal da escala do mundo,

a arte náutica foi obrigada a adaptar-se às novas condições exigidas pela

imensidão dos espaços percorridos (Mollat, 1992).

O conhecimento clássico foi colocado à prova, e muitos de seus

pressupostos tiveram que ser descartados. A navegação pela costa da

África levou à constatação de que a realidade pode ser muito mais rica do

que pressupunham as teorias da Antigüidade, e também todas as lendas,

que a partir delas, podiam ser evocadas.

Esta mudança ocorreu, primeiramente, no próprio território

europeu. Roncière observou este fato para as famílias italianas, e o

mesmo certamente pode ser dito acerca das famílias portuguesas:

“... Os comerciantes correm os mares e o

mundo há séculos, os lojistas ... percorrem

os campos..., os próprios camponeses

precisam dirigir-se freqüentemente à cidade,

onde encontram pousada... na casa de

algum parente ou vizinho que alí se

estabeleceu. Nos séculos XIV - XV, a

multiplicação das responsabilidades

periféricas, ocupadas ... pelos cidadãos em

grandes Estados cada vez mais bem geridos
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e sempre mais extensos (embaixadas,

administração e justiça provinciais) agravou

essa situação. Os expurgos políticos, enfim,

multiplicaram os exílios. Ter um esposo, um

filho, um irmão distante (a vários dias de

caminhada ou mais) é uma situação banal a

que as famílias precisam freqüentemente se

acomodar.” (1990, 255).

Está aí, talvez, o aparecimento de uma necessidade de se

reconceituar o espaço, sem recorrer-se ao conforto proporcionado pela

categoria “lugar”. Segundo Roncière, nos séculos XIV e XV muitos foram

compelidos a deixar o lar e a descobrir mundos estranhos. O autor nos

conclama a imaginar:

“..., o privado diferente e prolongado dos

peregrinos, dos comerciantes, dos pastores,

dos marinheiros, de todas essas profissões

masculinas que acarretam necessariamente

um dezenraizamento duradouro e coletivo.”

(1990, 172).

Esta ampliação da alteridade européia, ao que me parece, seguiu

dois caminhos distintos, ambos calcados, como nos aponta Uslar Pietri

(1991), na possibilidade de se imaginar a partir da novidade que excita a

criação intelectual.

Se o descobrimento de pequenas ilhas desabitadas, como a

Madeira e os Açores, convidava a criação de mundos utópicos modelados

na idéia de Paraíso; o descobrimento da América, já povoada, e portanto

“novamente descoberta”, como colocou Vespucio (1992 [1503]) em sua

famosa carta, colocaria novos problemas que modificariam a imagem do

mundo de todos os povos, sejam europeus, orientais ou americanos

(Dussel, 1993; Uslar Pietri, 1991).
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O próprio Vespúcio soube muito bem relativizar os conhecimentos

adquiridos em suas viagens e adaptá-los aos padrões culturais europeus:

“Ele recorria, assim, a seus autores e a sua

cultura, sonhava com Caribe e Cila, evocava

o Purgatório de Dante e comparava os

habitantes dos baixios, homens e mulheres,

com os Pentiseleus e Atlantes.” (Mollat,

1992, 147).

Haviam os apegados à tradição, como Colombo por exemplo, que

divisavam “... as Índias [o Novo Mundo] ... ora segundo modelos edênicos

provindos largamente de esquemas literários, ora segundo os próprios ...

modelos antigos.” (Holanda, 1994, 185). Estes acabaram por adaptar a

tradição clássica às novas demandas, ou morreram, como o próprio

Colombo, recusando-se a reconhecer a existência de um Novo Mundo.

Haviam os que calejados pelos embates da vida, pelas aventuras

do desvendamento do novo, seja na África, no Oriente ou na América,

que renderam-se ao primado da experiência. Estes, como observa

Belluzo (1994), participaram mais efetivamente do estabelecimento de

relações entre o Velho e o Novo Mundo, movidos por uma mentalidade

técnica e mercantil que desenvolveria um perfil instrumental dos novos

territórios.

Havia, enfim, uma revolução do olhar. Toda uma série de

experiências novas que se colocavam frontalmente contra,

“Esse adestramento ... voltado

prioritariamente para os prenunciadores

mais perigosos da concupiscência, a saber,

os cinco sentidos. O olhar: ‘entrega teus

olhos a Deus ... abre-os para o céu, as

florestas, as flores, para todas as maravilhas



141

da Criação. Nas cidades e em toda parte

onde se encontram ocasiões para o pecado,

baixa os olhos’ (Dominici). ‘Leva a criança a

afastar os olhos daquilo que os perturbaria, a

começar pelas pinturas’ (Fra Paolino).”

(Roncière, 1990, 307).

Estas novas atitudes fundamentaram-se também em uma nova

relação com o mar. Se a empresa da África implicava em um abandono

da navegação costeira, sob o risco da viagem não ter volta. A descoberta

da Madeira, já em 1417, mostra que os portugueses estavam decididos a

praticar a navegação oceânica. A Madeira fica a aproximadamente 700

Km da costa mais próxima. Se a empresa do oriente permitia, na ida, a

navegação costeira; a rota do ocidente, que era trilhada simultaneamente,

implicava apenas a navegação oceânica, o que invalidava todas as

conhecenças dos marinheiros costeiros.

Foi preciso mais de um século de explorações marítimas e

astronômicas, para que o conhecimento do Oceano se consolidasse. Um

conhecimento dialético onde a pesquisa do céu e dos fenômenos físicos

incrementava as navegações oceânicas e vice-versa. Esta relação levou a

constituição de uma nova geograficidade, à geografia do plein vent como

definida por Dardel (1990). O mar, em seu vazio, com suas características

não-territoriais foi o agente que impulsionou o mundo para esta nova

geograficidade.

O que era o mar para estes primeiros navegantes oceânicos?

A visão que se impunha era a bíblica, do Gênese, que o coloca

como um “... grande abismo, lugar de mistérios insondáveis, massa

líquida sem pontos de referência, imagem do infinito, do incompreensível.”

(Corbin, 1989, 11).Tomarei este parágrafo como uma sugestão de roteiro

de investigação.
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Dardel observa que:

“O homem, incapaz de conceber um não-ser

absoluto, coloca ‘no início’ uma matéria

bruta, uma extensão líquida (as “águas

primordiais”), sem dimensões nem

horizontes (as “trevas”); é sobre este espaço

antes do espaço que o poder fundador

constrói um mundo, construção progressiva

e hierarquizada, colocando cada ser em seu

lugar e sua função.” (1990, 100).

Este mar primordial é associado ao Mar das Trevas dos

navegadores da literatura clássica, onde se retratavam temores e não a

experiência prática. O Mar das Trevas, associado ao prenúncio de um céu

obscurecido pela tempestade é o “... panorama mais pavorosamente

desolado que é dado a uma imaginação humana conceber.” (Bachelard,

1989, 106).

Nossos cronistas, os que estiveram no Brasil durante o século XVI,

são bastante avaros em relatar suas experiências marítimas. Os

portugueses, já estabelecidos na terra, nem as relatam. Caminha deixa

para os pilotos esta missão, que no caso se resume a um relatório dos

caminhos e singraduras.              Staden se limita a assinalar, em apenas

dez parágrafos, os incidentes mais relevantes, condições do tempo,

tempestades, terras avistadas, fome.

Léry é o único a se estender sobre as agruras que passou no mar.

A imagem bíblica do Gênese povoa o seu texto:

“..., não será uma grande maravilha de Deus

o fato de subsistir assim em meio a um

milhão de sepulcros, quando com a tormenta

no mar somos erguidos ao alto dessas
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incríveis montanhas d’água, como que até o

céu, e subitamente jogados tão baixos como

devêssemos submergir nos mais profundos

abismos ?” (1961 [1576], 57).

Há por outro lado uma admiração pela tecnologia que permite, a

despeito das leis naturais e divinas, que se desafie tão tenebroso

elemento:

“... Em verdade os que nunca haviam

experimentado tal dança, ao ver o mar

agitado pensavam, a cada embate mais forte

das ondas, que fosse submergi-los e de fato

é de admirar que um navio de madeira, por

mais forte que seja, possa assim resistir às

iras de tão furioso elemento. Pois embora

sejam os navios construídos de madeira

grossa, bem ligada, cavilhada e alcatroada,

..., nada representam em comparação com

esse abismo largo e profundo d’água que é o

Mar do Ocidente.” (Léry, 1961 [1576], 56).

Para os viajantes novatos “... a água é o movimento novo que nos

convida à viagem jamais feita. [mas] Esta partida maternal rouba-nos a

matéria da Terra.” (Bachelard, 1989, 78).

Esta ausência de terra nos remete ao tema do Dilúvio, pois a Terra

antediluviana não possuía o mar. O oceano foi o resquício da substância

primordial que, pela bondade Divina, foi confinada a determinados limites,

que são os limites litorâneos (Corbin, 1989). Por outro lado foi o

instrumento de punição Divina extinguindo da terra todos os pecadores.

Alguns companheiros de Léry (1961 [1576]), na volta a França ,

perdidos há quatro meses no oceano e acometidos pelos delírios da
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fome,  pensam que houve um novo dilúvio e se jogam no mar. Na vinda

para o Brasil, que também durou quatro meses sem vista de porto, o

próprio autor é assaltado pela idéia de que estaria condenado a um “exílio

sem solução”. Junte-se a isso o tormento da sede, que faz com que os

marinheiros desejem que todo o mar se converta em água doce.

A agitação incessante das águas, o isolamento imposto pelo

espaço aquático, coloca o espaço em movimento fixando o circundante

(Dardel, 1990). Quatro meses em movimento, nada a fixar a vista, o

destino governado pela força dos elementos. Então, que impulso é esse

que leva o ser humano a navegar, a enfrentar um espaço não-delimitável

e insondável?

Bachelard nos responde que:

“Nenhuma utilidade pode legitimar o risco

imenso de partir sobre as ondas. Para

enfrentar a navegação, é preciso que haja

interesses poderosos. Ora, os verdadeiros

interesses poderosos são os interesses

quiméricos. São os interesses que

sonhamos, e não os que calculamos. São os

interesses fabulosos. O herói do mar é um

herói da morte. O primeiro marujo é o

primeiro homem vivo que foi tão corajoso

como um morto.” (1989, 76).

A água é o suporte material da morte (Bachelard, 1989), e desde a

Antigüidade a morte é associada a uma viagem aquática, a viagem é uma

morte, um abandono voluntário de todos os referenciais espaciais. Seria

por outro motivo que todos os tipos populares de Portugal do século XVI

são embarcados na caravela da morte por Gil Vicente (1997 [1517])?
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A morte, associada aos naufrágios, sempre rondou todas as

expedições e o imaginário das culturas marítimas. Tornou-se gênero

literário, primeiro em Portugal, ainda no século XVI, até consolidar-se com

a “História Tragico-Marítima”, de Bernardo Gomes de Brito, já no século

XVIII (Lanciani, 1992). A Holanda do século XVII imortalizou o tema em

marinhas que dramatizavam a relação do homem com o mar. O tema

universalizou-se com o movimento romântico, que o elegeu como a mais

aterrorizante das catástrofes (Corbin, 1989).

Se a água violenta, como esquema da cólera universal, está

sempre presente nas epopéias imaginárias (Bachelard, 1989), ela é

vivenciada na maior parte das vezes enquanto relato, como experiência

da ordem da narração, das aventuras de heróis que voltam de longe,

voltam de um além e, que fabulam sobre o distante (Bachelard, 1989,

159).

O mar, sendo não-delimitável, obriga a um relacionamento com a

terra. Se “... a imensidão do mar é,..., a antítese da terra, da aldeia, da

cidade, e porque não dizer, da materialidade da cultura.” (Doula, 1994,

66), é necessário que se busque por esta materialidade seja nos céu, e

nas estrelas, que nos amarra como linhas a roteiros que partem e

pretendem chegar ao espaço sólido, seja nas cartas como emulação dos

limites que os olhos não podem alcançar.

 Se o mar potencializa a separação dos mundos, o navegante se

recusa a aceitá-la.  Ele pretende artificiosamente impor seus limites ao

que é informe. O descobrimento de novos mundos deve passar por ritos,

do isolamento, da perda dos referenciais, do retiro forçados na centena de

metros quadrados de um navio rodeado pela imensidão do vazio. O navio

se torna um lugar, entidade isolada no cosmos, onde os malefícios e

provações são necessários aqueles que desejam desfrutar da aventura

de descobrir, de observar, de apossar-se, de nomear os lugares.
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Deste modo:

“..., as lembranças relacionadas à terra, ao

mesmo tempo em que tentam compensar,

acabam por reforçar o caráter de ausência

no mar, começando por certos estímulos aos

sentidos que ele é incapaz de fornecer.”

(Doula, 1994, 67).

Ao suprir estas carências, no contato com o novo, desenvolvem-se

as ciências da observação, a geografia e as ciências naturais (Avelino,

1972). Ciências que tem no navio um poderoso catalisador, onde se

misturam pela primeira vez na história o conhecimento da ciência

empírica com a necessidade da precisão científica.

A rotina da pilotagem nos é narrada em detalhe por Costa :

“...era então que se reuniam a bordo os

instrumentos destinados a serem usados

diariamente,... . Com os instrumentos

recebiam os pilotos, naturalmente, não só

todos os elementos colhidos em viagens

anteriores, como também cópias das cartas

de marear, dos regimentos da altura do polo,

das tábuas de declinação do sol e dos

roteiros que lhes interessavam; e o capitão

os regimentos (instruções) reais para a

viagem ... Recebidos esses elementos para

a viagem era ela estudada pelos pilotos, de

acordo com o capitão. Rudimentar e

modestíssimo trabalho, limitado a soltarem

os rumos, à examinar quais seriam os

ventos prováveis, as melhores aterragens,

as conhecenças, vistas e sinais das terras já

sabidas; a notarem o nordestear e o
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noroestear da agulha, já determinados em

regiões a atravessar; a colherem as alturas

(latitudes) de várias terras, anteriormente

obtidas; a registrarem o regime das marés,

já observadas; e finalmente a recolherem

nos roteiros os pontos interessantes ...

especialmente as rotas e distâncias, sondas

das barras e dos portos, perigos a evitar e

recursos das terras a visitar. “ (1939, 381-

382).

A pilotagem era a produção de conhecimento mais objetiva da

época. Mas, deve se considerar que o conhecimento adquirido seguiu

outros percursos:

“A reação natural de todos os exploradores

diante de uma paisagem nova é de

compará-la com as que já conhece, elas

revelam assim as diferenças e as novidades.

Os nomes dados aos lugares procedem de

suas lembranças, do mesmo modo que pelo

que a natureza oferece a seus olhos. No

entanto este conjunto de reações não passa

de uma soma de nuanças diversas. A

imagem de mundo resultante não é

uniforme, mas comparável a um quadro

impressionista ao qual cada explorador

acrescentará seu toque, segundo a sua

personalidade, as circunstâncias da viagem,

a ambiência da época.” (Mollat, 1992, 153).

Assim se constituiu uma nova visão de mundo que logo transporia

os limites do puramente utilitário para fazer parte da cultura intelectual, da
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qual “Os Lusíadas” são um excelente exemplo. Humboldt, no Cosmos já

havia ressaltado esta característica da obra de Camões:

“..., como observador, ..., da Natureza, posso

acrescentar que, nas partes descritivas de

Os Lusíadas, nunca a inspiração do poeta

prejudica a pintura dos fenômenos físicos;

antes, ..., realçam a impressão de grandeza

e verdade dos quadros da Natureza. São

inimitáveis  em Camões as descrições da

eterna relação entre o Céu e o Mar, entre as

nuvens multiformes, os seus processus

meteorológicos e os diferentes estados da

superfície do oceano ... . Mas o talento do

inspirado poeta  para descrever a Natureza

não se manifesta só nos fenômenos

isolados; brilha igualmente quando abrange

grandes massas de uma vez. ...; todas as

partes do Mundo são passadas em

revista,...” (citado por Silva, 1972, 11-13).

No Lusíadas encontramos as três escalas que definiam a geografia

da época: a descrição da Máquina do Mundo, com os conhecimentos

cosmográficos (Canto X); a descrição dos Continentes, com suas

características físicas e políticas (Canto X); a descrição da natureza, em

diversos Cantos.

O primeiro item popularizava matéria dos eruditos, e os

portugueses da época estavam entre os mais aptos a fazerem descrições

cosmográficas. Pedro Nunes traduzira em 1537 o tratado De sphaera, o

mais consultado sobre a astronomia na época, atualizando-o (Silva,

1972). Neste mesmo período Duarte Pacheco Pereira equacionou o

conhecimento astronômico ao da prática marítima, conseguindo colocar a

navegação oceânica como auxiliar do progresso científico.
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Foi Pedro Nunes que, sagazmente, notou a interdependência

destes conhecimentos:

“Os portugueses ousaram cometer o grande

mar Oceano. Entraram por ele dentro sem

nenhum receio. Descobriram novas ilhas,

novas terras, novos mares, novos povos e o

que mais é: novo céu e novas estrelas”

(citado por Pinto, 1992).

O esforço de Camões foi o de incorporar este conhecimento ao

cotidiano dos letrados. Ele atualizou o tema de Dante, levando Vasco da

Gama ao topo do Mundo e reproduzindo o modelo de Universo como

concebido na época. É dado aos portugueses o conhecimento de toda a

Terra, de todo o Cosmos:

“Uniforme, perfeito, em si sostido,

 qual enfim o Arquétipo que o criou.

 Vendo o Gama este globo, comovido

 De espanto e de desejo ali ficou.

 Diz-lhe a Deusa: ‘O trasunto’, reduzido

 Em pequeno volume, aqui te dou

 Do mundo aos olhos teus, para que vejas

 Por onde vás, e irás, e o que desejas.”

(Camões, 1948 [1572],Canto X, 79).

Apresentado à mecânica celeste,  como na carta desfilam sob seus

olhos os continentes, Europa, África, Ásia e América; o herói vê toda a

Terra sob seus pés:

“Neste centro, pousada dos humanos,

 Que não somente, ousados, se contentam

 De sofrerem da terra firme os danos,

 mas inda o mar instábil exprimentam,

 Verás as várias partes, que os insanos
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 Mares dividem, onde se aposentam

 Várias nações, que mandam vários Reis,

 Vários costumes seus, e várias leis.”

(Camões, 1948 [1572], Canto X, 91).

Bem observara Dardel, ao dizer que:

“As preocupações políticas e mercantis não

explicam este frenesi de descobrir ...

Podemos falar aqui de uma poética da

descoberta geográfica, no sentido de que a

descoberta foi a ------------ de uma visão

abrangente da totalidade do mundo e que

ela foi uma criação de espaço, uma abertura

do mundo a uma extensão do homem, uma

ligação com o amanhã, origem de uma

ligação nova do homem com a Terra” (1990,

110).

Daí a manipulação nova dos dados espaço-temporais (Pinto,

1992), com os mapas definindo o domínio no espaço e no tempo, como

objeto palpável que permite a prefiguração do que será encontrado, e

visto, durante um percurso, e a avaliação da duração da jornada.

O conhecimento dos elementos da natureza, por sua vez, era

resultado da refutação, ou adição, de novos conhecimentos, adquiridos

com a experiência, e incorporados à literatura clássica. A obra de Camões

é um exemplo desta incorporação:

“Se os antigos filósofos, que andaram

 tantas terras, por ver os segredos delas,

 As maravilhas que eu passei, passaram,

 A tão diversos ventos dando as velas,

 Que grandes escrituras que deixaram!

 Que influição de signos e de estrelas!
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 Que estranhezas, que grandes qualidades!

 E tudo sem mentir, puras verdades.”

 (Camões, 1948 [1572], Canto V, 23).

A vanguarda da ciência, no entanto, se mostrava impaciente para

que os novos conhecimentos fossem incorporados mais depressa:

“Mas isto é mais para espantar: que

fazendo-se cada dia nesta cidade globos

muito formosos e custosos, nos quais por

serem conforme ao mundo pelo qual

andamos não cabe nenhum engano, por

carecerem de ciência os que fazem e os que

os mandam fazer cometem neles dobrados

erros” (Pedro Nunes, Tratado em defesa da

carta de marear, citado em Silva, 1972, 79).

Nossos primeiros cronistas demostram como este conhecimento de

novos mundos, dos novos espaços, dos novos céus, foram incorporados

ao imaginário europeu. Assim se na expedição de Cabral, Caminha narra

as qualidades da terra; Mestre João, o cientista, o especialista, ocupa-se

com a diversidade dos céus e com os novos modos de se orientar no

espaço. As mudanças foram incorporadas aos poucos, dependendo de

um processo reiterativo, cumulativo, onde o que já fora descrito era

narrado novamente, as vezes com o acréscimo de novos conhecimentos.

Os portugueses, que já  realizavam a navegação para além do

equador há uns cinqüenta anos, não se preocupavam mais, quando da

chegada ao Brasil, em ressaltar as diferenças em relação à Europa ou de

se extenderem acerca do espanto de encontrarem gente. Caminha (1971

[1500]), por exemplo, depois de relatar cuidadosamente todos os

incidentes da viagem, fornece uma sucinta descrição da terra: suas

dimensões, 20 a 25 léguas de costa; sua conformação física, barreiras

vermelhas e brancas orladas por praias de areia; sua disponibilidade de
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recursos, sem metais mas com “águas infindas”; seu clima, bons ares,

nem frio nem quente. Acrescente-se a isso a descrição dos portos e das

sondagens.

A descrição acima segue o traçado de uma rota de pilotagem,

como já descrita neste capítulo, mas, o próprio autor, como já disse, se

escusa dos detalhes técnicos, remetendo esta responsabilidade aos

capitães e aos pilotos. Nas expedições portuguesas a especialização já

tinha características modernas, cada qual se ocupando da coleta dos

dados de campo relativos à sua área de trabalho, que no retorno seriam

sistematizados com a ajuda dos cientistas de gabinete.

Não se pode concluir de outro modo ao comparar a carta de

Caminha, que como escrivão é dono de estilo literário, tomando para si a

descrição dos fatos cotidianos; com a carta de mestre Johan (1992

[1500]), que faz um sucinto relatório científico, dando conta de suas

observações astronômicas e de suas teorias sobre a aplicação prática

destas observações.

Isso diferencia de imediato os procedimentos portugueses, do de

outros navegadores europeus, como Vespúcio que compara os dados

colhidos de suas viagens com espanhóis e portugueses, com o

conhecimento clássico:

“Há dias lhe escrevi extensamente acerca de

meu regresso das terras novas, que, ... ,

corremos e descobrimos; as quais terras nos

deve ser permitido chamar de Novo Mundo,

porque, entre os nossos maiores não houve

o menor conhecimento de que fossem

habitadas, ... . E, entretanto, esta opinião vai

além da dos antigos, pois deles a maior

parte dizem que, além da equinocial, ..., não

existia terra continental, mas somente o mar



153

Atlântico, ... . Mas o ser esta opinião falsa, e

a verdade o contrário, se provou nesta

minha última viagem, pois naqueles

meridianos encontrei terra continental

habitada de mais povos e animais que a

nossa Europa e a Ásia ou África,  e os ares

mais temperados e amenos que em

qualquer outra região conhecida,...”

(Vespúcio, 1992 [1503], 103).

Cinqüenta anos depois o cosmógrafo (Dr. Dryander), que prefacia

o artilheiro Staden, aproveita-se para valorizar os aspectos de sua

profissão “... a descrição e medição dos países, cidades e viagens ... “ e

de louvar a importância da experiência pois “ ..., que este Hans Staden

escreve e relata prolixa e certeiramente sua história e viagem, não por

notícias de outras pessoas, senão por sua própria experiência, ... “(1955

[1557]).

Esta mesma autoridade da experiência, tão valorizada pelos

portugueses, é reiterada por outros europeus que ao passarem pela

“...inconstância dos ventos, tempestades, chuvas, insetos e calor, com

relação às demais coisas do mar, principalmente no Equador,...”,

concluem: “..., o que vale é a prática. ... Não se julgue que assim procure

condenar as ciências que se aprendem nas escolas e nos livros, não é

essa a minha intenção; mas quero apenas que jamais se aleguem razões

contra a experiência.” (Léry, 1961 [1576], 68).

No que se refere ao clima e à cobertura vegetal, são sempre

reiteradas as diferenças em relação ao ambiente europeu.  De fato, neste

caso, a experiência dos descobrimentos contradiz todas as teorias

climáticas dos antigos. O impacto da chegada a nova terra é sempre

referenciado a partir destas diferenças climáticas, que induz nos leitores

europeus a possibilidade constituição de uma paisagem totalmente nova.
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Para os que permaneceram pouco tempo na terra a descrição se

atém a aspectos genéricos:

“... E logo pudemos admirar as florestas,

árvores e ervas desse país que, mesmo em

fevereiro, mês em que o gelo oculta ainda no

seio da terra todas essas coisas em quase

toda a Europa, são tão verdes quanto na

França em maio e junho. E isso acontece

durante todo o ano nessa terra do Brasil.”

(Léry, 1961[1576], 71).

Outro francês, que esteve no Rio de Janeiro com Villegaignon, é

mais objetivo, e utilitarista, em sua descrição:

“... O ar é temperado, tendendo mais para o

calor que para o frio. Seu verão é no mês de

dezembro, quando o sol vem ao seu trópico,

e que lhes está para o Zênite. Durante todo

o tempo  que o sol se aproxima deles, à

noite, eles tem chuva e tempestade durante

três horas: durante o resto do tempo que o

sol se retira em seu equinócio e em seu

Trópico do Câncer, o tempo é (como eles

dizem) o melhor do mundo.” (Barré,  1993 [

1555], 110).

Inúmeras outras descrições do mesmo teor podem ser encontradas

na literatura da época; a dos portugueses acrescentando as informações

climáticas os regimes de vento e das correntes marinhas, Como em

Souza (1938 [1587]), no capítulo “Clima da Bahia”, ou Cardin (1978

[1585]), em “Do Clima e Terra do Brasil”.
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Estas crônicas podem transmitir com bastante precisão as

qualidades invisíveis da paisagem,  remetendo para a Europa distante

todas as nuanças da paisagem tropical:

“Este Terra sempre é quente quase tanto no

inverno como no verão. A viragem do vento

geral entra ao meio dia... . ë tão fresco este

vento... [que] ficam recreados os corpos das

pessoas. Dura este vento do mar até a

madrugada, torna dali a calmar outra vez por

causa dos vapores da terra que o apagam, e

quando amanhece está o céu todo coberto

de nuvens, e as mais das manhãs chove

nestas partes, e a terra fica toda coberta de

névoa porque tem muitos arvoredos e

chama a si todos estes humores, e tanto que

este geral acalma começa a ventar de terra

um vento brando, que nela se gera, até que

o sol com sua quentura o torna apagar e

limpa tudo outra vez e faz o dia claro e

sereno, então, logo entra o vento do mar

acostumado.” (Gândavo, 1965 [1575], 142-

143).

Este conhecimento do regime de ventos e chuvas é associado à

vegetação e à qualidade das águas:

“Esta terra é muito fértil e viçosa, toda

coberta de altíssimas e frondosos arvoredos.

Permanece sempre a verdura nela, inverno e

verão. E isso causa chover-lhe muitas vezes

e não haver frio que ofenda o que produz a

terra. Há, por baixo desses arvoredos,

grande mato e mui basto, e de tal maneira

está escuro e cerrado em partes, que nunca
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participa o chão da quentura do sol, e assim

está sempre úmido e manando água de si.”

(Gândavo, 1965 [1575], 149).

Podemos atribuir este tipo de descrição, onde se valorizam outros

sentidos que não a visão, a uma atitude medieval, pois:

“...Em um mundo menos asséptico e menos

uniforme que hoje, o olfato, o ouvido e o

gosto desempenhavam sem dúvida um

papel essencial na definição da felicidade

sensível, tanto na realidade como no

imaginário....” (Duby, 1990, 602).

Haviam outras, mais voltadas para o olhar, que descreviam o perfil

da costa. Muitas destas descrições tinham um fim estritamente utilitário,

de conhecimento detalhado dos acidentes geográficos afim de se navegar

com segurança; mas, há também o deslumbramento dos olhos cansados

de pousarem meses seguidos sobre a massa informe do oceano, este

descobre a beleza da paisagem:

“Nessas terras vê-se à beira mar um grande

rochedo em forma de torre, tão reluzente ao

sol que pensam muitos tratar-se de uma

esmeralda, e com efeito, os franceses e os

portugueses que aí velejam o denominam

‘Esmeralda de Macaé’. Dizem que ela é

rodeada por uma infinidade de rochedos à

flor da água que avançam mar afora cerca

de duas léguas e como tampouco se tem

acesso por terra é completamente

impraticável.” (Léry, 1961 [1576], 76).

O mais detalhado relato que temos sobre o Brasil no século XVI é o

“Roteiro geral da terra do Brasil” (Souza, 1938 [1587]). Trata-se de um
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relatório abrangente acerca de todas as conhecenças da terra, seus

acidentes importantes, fundeadouros, pontos de aguada, batimetria, etc. .

Associadas estão informações gerais sobre os habitantes locais,

portugueses e índios, locais habituais onde ancoram as naus inimigas e

descrições amplas das paisagens. Parece que o autor observava uma

carta ao descrever a costa, como por exemplo: “Estas ilhas [de Marajó] se

mostram na carta mais chegadas a terra, o que é erro manifesto.”(1938

[1587], 7).

Esta visão é sempre a de quem está no barco, que vê o litoral

desdobrar-se em panoramas, em perfis, ao mesmo tempo agradáveis à

vista e impenetráveis ao olhar e ao corpo, paisagens em essência. As

primeiras descrições que chegam da terra na Europa são destes

panoramas. Sua escala não depende de uma simples fixação do olhar

sobre o objeto, dependem de uma contemplação de temporalidade

elástica, que pode abarcar de um só golpe o acidente geográfico, como

na descrição acima, ou demorar-se sobre o litoral que se alonga por horas

ao olhar preguiçoso que irá compor um retrato sintético, para não dizer

estereotipado, de um grande recorte litorâneo, de léguas de um

continente.

Assim a geografia das grandes escalas, dos grandes espaços

vazios a serem percorridos — o oceano, dos acidentes geográficos a

serem incorporados às conhecenças através da Carta de Marear; torna-

se, aos poucos, geografia de paisagens discerníveis, geografia de lugares

onde vem recrear os corpos. Os novos espaços deixam de ser mero

limites para as linhas de sigradura, deixam de ser meros pontos de apoio

para os roteiros, passam a representar o lar para destemidos pioneiros.

A intenção dos colonizadores cronistas é de tornar aquela

paisagem nova inteligível aos seus padrões, e para o padrão dos que o

seguirão. Bom exemplo o de Gândavo:
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“[cuja] ... tenção não foi outra... se não

denunciar neste sumário ... a fertilidade e

abundância da terra do Brasil, pera que esta

fama venha à notícia de muitas pessoas que

nestes reinos vivem com pobreza, e não

duvidem escolhê-la como remédio, porque a

mesma terra é tão natural e favorável aos

estranhos, que a todos agasalha e convida

com remédio, por mais pobres e

desamparados que sejam.” (1965 [1575],

59).

Este texto curto é um prospecto de propaganda, um convite aos

miseráveis da Europa venham tornar aquele espaço em lugar utópico,

uma terra de fatura, uma Europa sem males. Teria sido outro o motivo de

que não fosse publicado?

Alguns tem ambição maior, como Soares de Souza, empresário

ambicioso, que morreu procurando as minas de ouro, tornou-se nosso

melhor geógrafo e naturalista do século XVI. Sua pretensão era:

“... manifestar a grandeza, fertilidade e

outras grandes partes que tem a Bahia e os

demais Estados do Brasil. ... Em reparo e

acrescentamento estará bem empregado

todo o cuidado que Sua Majestade mandar

ter deste novo reino, pois está capaz para se

edificar nele um grande império, ..., cuja

terra é quase toda muito fértil, mui sadia,

fresca e lavada de bons ares e regada de

frescas e frias águas ...” (Souza, 1938

[1587], 39).
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Começa assim, na mente de alguns empreendedores, a se

constituírem novas paisagens e novos lugares. O que era apenas um

ponto de apoio para singraduras, lugar de aguada e porto de descanso,

no máximo sítio onde se implanta um ponto de troca, torna-se território a

ser valorizado e reconhecido. É neste momento, e somente a partir daí,

que se configura o conflito entre os habitantes nativos e os estrangeiros,

quando começam a se delinear, e a coabitar, duas visões de mundo

sobre o mesmoespaço geográfico. A luta torna-se então mortal, pois pela

lógica mais antiga da Humanidade apenas uma idéia pode triunfar.
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4. A PAISAGEM E O LUGAR DOS OCUPANTES

Nas primeiras expedições à América o que imperava era apenas a

curiosidade, mesmo que eivada de observações de cunho utilitarista.

Quando começou-se a ocupá-la tornou-se necessário constituir-se,

naqueles novos espaços, lugares o mais semelhante possível aos de suas

culturas. Os novos ocupantes precisavam estabelecer pontos de referência

que fossem reconhecíveis como seus, que fossem as suas marcas

territoriais; além de servirem para outros que por alí passavam.

Os primeiros europeus que pisaram no Novo Mundo, como todos os

exploradores de lugares novos, tinham um incansável desejo de descobrir,

de, como indica a palavra, ir transpondo os obstáculos visuais que a

paisagem impõe àqueles que pretendem vê-la como um conjunto, como um

complexo inteligível. Todorov (1993) observa que a meta principal destes

navegadores, ao aportarem em terras da América, era da sua descoberta e

do posterior relato da viagem. Era de ver e de descobrir o máximo que

pudessem, como declara Colombo já em 19 de outubro de 1492.

 Quando aportaram no Brasil havia quase cem anos que os

portugueses passavam por esta experiência de um constante descobrir,

das Ilhas Oceânicas, da costa da África, do Oceano Índico, e no entanto a

curiosidade por novas descobertas não cessara. Não se pode negar os

interesses comerciais e políticos que faziam a empreitada avançar, mas

não se pode negar também que a curiosidade de desvendar os mistérios

do espaço desconhecido é essencial para a constituição do ser, do ser-no-

mundo, e que este momento histórico em particular foi extremamente rico na

satisfação destes desejos.



161

Cabral, que liderava uma importantíssima expedição e deveria ter

seus regimentos rigidamente estipulados, não foi insensível a este apelo da

descoberta, assim, tendo aportado próximo a atual Prado, unindo

certamente a cautela à curiosidade, navegou até Porto Seguro, explorando,

segundo Caminha (1971 [1500]), de 20 a 25 léguas de costa.

 Vespúcio, que participou da primeira expedição exploratória,

de 1501, narra em poucos parágrafos, como foi levado pelo apelo

incessante de procurar novas paragens:

“Resolvemos navegar, seguindo o litoral

[brasileiro], que pende para o oriente, sem

dele nos afastar; e tanto o costeamos que

chegamos a um ângulo, para diante do qual

a costa propendia para o sul. E desde o lugar

em que primeiro surgimos até o dito ângulo,

contamos trezentas léguas, durante as quais

comunicamos muitas vezes com a terra e

seus habitantes, ... Do lugar, porém, em que

o litoral quebrava em ângulo para o sul,

resolvemos continuar a navegar, e ver que

região fosse essa. Navegamos, pois,

seguindo a costa uma seiscentas léguas, ...,

chegamos à altura de cinqüenta graus, na

distância de dezessete e meio do círculo

antártico. ... “ (1992 [1503], 103-104).

Os navegadores se deixavam levar por esta torrente de informações,

de gente nova, de animais novos, de terras novas, de estrelas novas, até

concluírem que estavam em um Mundo Novo. A descoberta devia ser

relatada, no entanto os cronistas não davam conta de descrever a não ser

pequena parte do que era visto. Os recursos do vocabulário não davam



162

conta do novo, que devia ser transposto para situações similares,

compreensíveis aos europeus. De início a admiração das novidades da

natureza se dava pelo relacionamento com o que era conhecido, tanto do

real, quanto do imaginário; num segundo momento a descrição adotava um

tom superlativo (Todorov, 1993).

Eram enumeradas as semelhanças e, principalmente delineadas as

diferenças. Assim, Caminha (1971 [1500]), relata a presença de homens na

chegada a costa, para apenas dois parágrafos depois dizer que estavam

nus, e que deles “não havia falas”. Da terra diz “chã, com grande arvoredos

“, logo no 8° parágrafo, para se alongar um pouco na descrição da praia,

apesar de repetir os termos anteriores, e só, isto nos últimos parágrafos (§

127 e 128). Algumas comparações da vegetação européia com a nativa

são tentadas: o Urucu é comparado ao Castanheiro.

Cinqüenta anos depois Barré (1992 [1556]) nos fornece descrição

bastante semelhante: os selvagens estão nus; a terra está “semeada de

prados e ilhas tão belas, com bosques sempre verdes.”; as plantas são

comparadas com espécies européias, a mandioca com a Poenia mas, a

pacova com o Lapathum aquaticum.

Seria preciso, como veremos, mais de cem anos para que houvesse

um ajuste entre o que era visto e a produção de uma imagem inteligível. No

caso do espaço, para que a experiência do espaço geográfico se

constituísse em uma paisagem, entendida como uma porção de espaço

decodificável em seus elementos naturais e em seus artefatos (Lowenthal,

1985).

Nossos primeiros ocupantes europeus, depois de passarem pela

purgação da navegação oceânica, sentiam-se isolados do mundo (détaché

du monde), como diz Moriset (1975). Era necessária a criação de um
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processo de decodificação do que era visto. Neste momento, como já disse

no capítulo anterior, a visão passou a ser o sentido preponderante. Tornava-

se necessário que o que era visto e experimentado fosse também

ordenado. Tornava-se necessário que se criassem esquemas ordenadores

que governassem esta descrição (Moriset, 1975).

A importância do isolamento para a criação de novos esquemas

ordenadores é enfatizada por Belluzo:

“A natural dificuldade para prover o

pensamento de uma linguagem que lhe seja

fiel é redobrada nas condições dos viajantes

diante de uma situação totalmente nova. As

dificuldades de expressão e as dúvidas de

entendimento vêm-se resumir em uma única

indagação sobre a identidade do sujeito no

mundo.” (1994, v. 1, 44).

Se a ordenação dos vegetais e animais se configura como um

gabinete de curiosidades, para depois adquirir o status, e a inteligibilidade,

de uma coleção científica; a ordenação dos dados espaciais colhidos com

a observação direta da natureza, configura imediatamente na Carta ou o

Mapa Mundi, para depois adquirir, a partir da pintura (no caso do Brasil a

pintura dos “invasores” holandeses),  a inteligibilidade da paisagem.

Havia também uma necessidade de ordenação dos termos de

vocabulário, uma vez que a descrição verbal é mais acessível a todos. A

convenção toponímica, a descrição dos acidentes geográficos, era o

primeiro passo; seguida, em muitos casos, da adoção dos nomes

atribuidos pelos nativos, num acúmulo crescente de informações sobre o

espaço geográfico que culminariam na constituição de novas paisagens e

de novos lugares.
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Até aqui falei destes primeiros navegantes que, costeando o litoral,

vão cartografando suas linhas e determinando seus perfis mais importantes,

ao mesmo tempo em que nomeiam tudo o que encontram. Nomear é tomar

posse, e esses primeiros exploradores foram atacados por verdadeiro furor

nominativo (Todorov, 1993).

Cabral foi econômico, limitando-se a batizar a terra, o monte que

permite a identificação daquela porção do litoral, e o porto que permitira o

fundeadouro seguro de sua esquadra oceânica. A expedição de 1501, se

demorou na exploração cartografando e nomeando todos os acidentes

geográficos de importância, mapeando toda a costa oriental da América do

Sul. Podemos ver que poucos destes nomes permaneceram, pois só a

efetiva ocupação do território, sua constituição em lugar, garantiram a

perenidade dos nomes adotados. Mas os acidentes geográficos mais

marcantes mantiveram esta antiga toponimia até hoje.

No período compreendido entre estes primeiros intentos

exploratórios e a ocupação efetiva, o conhecimento dos novos espaços

brasileiros passou por uma transição, onde se impuseram as exigências do

comércio de escambo e do comunicação com os nativos. Permanências

mais longas na terra e eventuais penetrações para o interior já eram então

relatadas:  Vespúcio (1992 [1503]) narra que a sua expedição demorava-

se, as vezes, de 15 a 20 dias entre os nativos; Gonneville (Ribeiro e Moreira

Neto, 1992, 78-82), permaneceu, em 1504, seis meses, aportado no sul do

Brasil, convivendo com os índios e tendo, inclusive, penetrado dois dias de

marcha no interior do país; a nau “Bretoa”, permaneceu dois meses em

Cabo Frio, no ano de 1511, carregando pau-brasil (Ribeiro e Moreira Neto,

1992, 125-130). Enrique Montes, naufragado junto com Solis em Santa

Catarina no ano de 1516, resgatou sua volta à Portugal servindo de

intermediário no escambo entre os nativos e as naus de Caboto (1527)
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(Ribeiro e Moreira Neto, 1992, 130-133). Infelizmente esta documentação é

pobre em descrições sobre a terra, limitando-se a traçar roteiros genéricos

ou a fornecer informações de cunho jurídico ou contábil.

A situação de Enrique Matos em muito se asemelha a de Hans

Staden, que em sua segunda viagem ao Brasil naufragou na Ilha de Santa

Catarina, onde passou fome por dois anos após ser abandonado pelos

índios que só lhes forneciam alimentos em troca de mercadorias.

Staden é o melhor exemplo que temos deste momento de transição.

Como Enrique Matos ele não queria se estabelecer no país, sendo

obrigado a permanecer apenas devido às circunstâncias.  Como Enrique

Matos ele não se contentou em viver a travessia oceânica uma única vez:

Staden já estivera em Pernambuco com os portugueses; Matos voltaria ao

Brasil como piloto de Martim Afonso de Souza.

De Staden, no entanto, temos o relato completo da aventura,

acompanhado de muitas ilustrações. Seu livro se preocupa em localizar as

terras visitadas, em nomeá-las com seus topônimos de uso corrente, de

informar os futuros viajantes sobre usos e costumes que poderiam ser úteis

na convivência, e sobrevivência, entre os nativos das novas terras.

Em sua obra encontra-se uma descrição genérica do “País América

ou Brasil”, acompanhada de um mapa rústico. Esta descrição delineia as

características climáticas, generalidades sobre os habitantes,

determinações sobre sua extensão territorial (em milhas de costa). O

viajante é cuidadoso em mencionar, para as duas viagens, os pontos por

ele visitados onde estavam estabelecidos os europeus (Pernambuco, São

Vicente, ...), delimitando, por sua vez, as áreas das diversas nações

indígenas, seu âmbito territorial, seus conflitos e principais aliados. Indica
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também os nomes utilizados pelos indígenas para acidentes geográficos

importantes e para as aldeias onde esteve.

Logo no início da segunda viagem, relata-nos Staden, os

portugueses haviam lhe ensinado como havia de conhecer o país, o mesmo

procedimento que ele segue ao informar os seus leitores. Belluzo (1994)

observa que este procedimento de Staden é típico do viajante europeu

seiscentista para o qual a identidade do lugar era dada no encontro de sua

experiência com as “coisas reveladas” (no sentido mítico), guardando toda

a tensão que envolve a luta para não perder-se em terras estranhas. Os

nomes, portugueses ou indígenas, sua localização geográfica o mais

correta possível, o delineamento de sus perfis, participavam da construção

da realidade do lugar. Mas, um lugar em potencial, um lugar do devir.

Há outra característica na narrativa de Staden que é relevante para

este trabalho, a de que, mesmo de forma incipiente, ele fez uma tentativa de

identificação, e de individualização, das espécies vegetais e animais

segundo algum critério classificatório que as tornassem inteligíveis aos

europeus (para as plantas ver tabela 1, pag. 109).

Se em Staden esta classificação foi rudemente esboçada, em Léry

(1961 [1576]) pode-se encontrar um esforço de identificação e de

classificação bem mais completo. Para Léry, adepto da religião reformada,

não bastava a correlação entre o experimentado e as coisas reveladas

(atitude medieval). Como observa Moriset (1975), era necessária uma

experiência total do que era vivido a partir dos sentidos, onde a visão

predominava. Assim, em diversas passagens, o autor falava em “ver e

experimentar”, “praticar, ver, ouvir e observar”, “ver e pegar”, tocar, cheirar,

provar, comer, “ver por dentro e por fora”.
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Como no livro de Staden, em Léry há um bom número de páginas

enumerando, individualizando e classificando plantas e animais segundo o

uso atribuído pelos nativos (ver tabela 2, pag. 110). Mas, os objetivos da

narrativa enunciados pelos autores, os móveis de sua ação, são bastante

diversos: Staden escreve seu livro para dar testemunho da Providência

Divina; Léry, mesmo que movido pela rivalidade religiosa, tem como meta

testemunhar o que foi diretamente vivenciado, contrapondo-se ao lendário e

ao testemunho indireto (do ouvir dizer).

Ao ler os relatos de viagem, as memórias de Staden e de Lery,

tornou-se evidente a diversidade dos modos narrativos: o primeiro mais

“jornalístico”, o segundo mais “etnográfico”. Esta diversidade das narrativas

me levou a especular sobre as suas motivações a se empenharem em

empreitada tão arriscada. As situações e os objetivos podem ter sido

diversos, mas a motivação que os levou a publicar suas obras é a mesma:

compartilhar a curiosidade e os conhecimentos sobre um mundo totalmente

diverso do seu.

Parece vir daí a preocupação de ambos os autores em cercar-se de

cuidados que assegurem a veracidade de suas informações. A diversidade

narrativa se deve, entre outros fatores, aos diferentes instrumentos utilizados

para memorizar e transmitir as suas impressões de viagem.

Staden deixou sua terra natal com a intenção de aventurar-se pelas

Índias. Não fosse por seu livro teria sido há muito esquecido. Não temos

informações suas além das que ele próprio fornece. Sabemos que se

empregou como artilheiro, e se depreende que conhecia a cartografia e a

cosmografia, graças a suas informações exatas relativas à distâncias e aos

seus esboços cartográficos.
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Sua obra não transparece a intenção prévia do registro, o que seria

de todo impossível depois de sua captura pelos nativos. O relato é feito de

memória. Os nomes dos lugares e as distâncias, os acidentes geográficos,

as características das paisagens, são guardados “de cor”, por uma questão

de sobrevivência.

Sua narrativa se trata de uma reconstrução generativa, que envolve

uma memória técnica, ainda que rudimentar, como nos sugere a leitura de

Le Goff (1984) acerca da memória. Staden tem como principal

preocupação, que pode ser vital para a fuga, a identificação das paisagens

e o registro das ocorrências temporais. Pode-se dizer que o seu sistema

mnemotécnico estava voltado  para o que Le Goff denomina de “memória

natural”, ligada à oralidade, onde o sujeito se obriga a dispor em ordem os

lugares e as imagens. No caso de Staden isso resultou na elaboração de

mapas e de relatos bastante fiéis sobre as regiões que visitou.

Para a memória natural as relações espaciais, a geograficidade, são

fundamentais na construção da memória e do aparato mnemotécnico. O

resultado, em Staden, é um texto “telegráfico”, jornalístico, marcado pelas

seqüências temporais e pelas paisagens que regem seus passos de

viajante.

Lery era um sacerdote em formação que pretendia se fixar na nova

terra, sua curiosidade estava associada ao sacerdócio e a um espírito

metódico. O autor armazenou intencionalmente informações sobre tudo o

que via e experimentava, eram subsídios importantes para a instalação dos

calvinistas na França Antártica.

Frustradas as intenções iniciais, o autor confessava no prefácio que:

“... de volta à França não tinha ... a intenção

de tornar públicas as memórias que
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escrevera, em grande parte com tinta do

Brasil, e ainda na América, nem as coisas

que observara, mas que de bom grado, as

contava pormenorizadamente aos que ... [o]

inquiriam” (Lery, 1961 [1576]).

O autor só publicaria anos mais tarde, sob a instância de amigos,

após recuperar os manuscritos perdidos por duas vezes. O distanciamento

entre as experiências vividas e a publicação, o tornaram rigoroso para com

as fontes, levando-o a confrontar o material colhido em campo, com o de

outros viajantes respeitáveis, que haviam passado por experiências

semelhantes em outras regiões da América.

Existia, também, a preocupação de registrar o que era visto em

desenhos, no que se viu frustrado pelo descaso do perito desenhista da

expedição. Por outro lado os documentos cartográficos produzidos eram

rudimentares.

A preocupação de Lery era de colocar no papel todos os

acontecimentos da viagem, em ordená-los na forma de anotações, razão

que nos permite colocá-lo no que Le Goff (1984), denomina de “revolução

da memória pela imprensa” Daquele momento especial a que se refere a

trecho seguinte:

“Até o aparecimento da imprensa ...

dificilmente se distingue entre a transmissão

oral e a transmissão escrita. A massa do

conhecido está mergulhada nas práticas

orais e nas técnicas; a área culminante do

saber, com o quadro imutável desde a

antigüidade, é fixado no manuscrito para ser

aprendida de cor, ... com o impresso ... não
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só o leitor é colocado na presença de uma

memória coletiva enorme, cuja matéria não

é mais capaz de fixar integralmente, mas é

freqüentemente colocado em situação de

explorar textos novos. Assiste-se então a

exteriorização progressiva da memória

individual; é do exterior que se faz o trabalho

de orientação que está escrito no escrito”

(Leroy-Gourhan, citado por Le Goff, 1984).

O sistema de armazenamento da memória praticado por Lery já era

moderno. Refere-se ao armazenamento de informações pela escrita e pelo

desenho a partir da fonte. Seu sistema é o da “memória artificial”, como

enunciada por Le Goff (1984). Seu estilo não seguia necessariamente uma

ordem espacial ou temporal. Neste caso, o relato visava a ordenação das

anotações de campo. O resultado é um estilo moderno, ‘científico”,

“etnográfico”, marcado por observações minuciosas sobre os objetos de

interesse do autor.

Pode-se dizer que o transtorno na ordem discursiva, imposto pela

imprensa como sugere Lima (s.d.), e pela descoberta do outro como sugere

Todorov (1993), vai aos poucos se impondo ao modo de pensar do

europeu. Daí uma exigência cada vez maior de dados documentados, que

possam ser comparados a outros para serem confirmados em sua

veracidade. Esvai-se a necessidade da presença imposta pela cultura oral.

A narrativa de Staden é tributária da tradição medieval, enquanto que

a de Léry pode ser considerada como fundadora, junto com muitas outras,

da tradição moderna. Os portugueses que se instalaram no Brasil, movidos

pelos mais diversos motivos, deixam transparecer em suas narrativas a

mesma atitude de Léry, Cardim (1978[1585]), Gândavo (1965 [1575]) e
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Souza (1938 [1587]), são observadores atentos da paisagem e dos

costumes nativos, segundo a mesma ótica moderna da experiência direta,

da individualização e classificação das “castas” de plantas e animais

segundo os ditames da sua vivência pessoal.

Os móveis da ação destes primeiros colonizadores portugueses

foram delineados no capítulo anterior: alguns viam na nova terra o abrigo

para os desamparados europeus e, preconizavam uma convivência pacífica

com os nativos que assimilassem os princípios da sua cultura; outros

anteviam a construção de um império auto-suficiente em recursos naturais.

O gosto pelo maravilhoso e polo misterioso ocupava pouco espaço

na crônica seiscentista portuguesa:

“Ainda que fossem muitas vezes sensíveis à

atração da fantasia e do milagre, é

principalmente o imediato, o quotidiano, que

recebem todos os cuidados e atenções

destes portugueses quinhentistas. O trato

das terras e coisas estranhas, se não uma

natural aquiescência e, por isso, uma quase

indiferença ao que se discrepa do usual,

parecem ter provocado certa apatia da

imaginação, de sorte que para eles até o

incomum parece fazer-se prontamente

familiar, e os monstros exóticos entram na

rotina diária. “ (Holanda, 1994, 104).

Pesquisadores que se dedicam ao estudo dos primórdios da

colonização no Brasil tem, em grande parte, se inspirado nos poucos

viajantes não portugueses que passaram por nosso país. Estes tem o

mérito de fazer a ponte dos acontecimentos da afastada possessão com o
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que havia de mais novo na cultura européia. Sob este aspecto há muito

mais o que extrair das narrativas de Vespúcio, Staden, Léry e Thevet, do

que nas dos portugueses. Estuda-se também, com grande ênfase o criativo,

e curto, período de ocupação holandesa do Nordeste. Mas, apesar da

criatividade e curiosidade destes “estrangeiros”, foram os portugueses

quem efetivamente constituíram novos lugares e (re)formataram a nossa

paisagem.

Os europeus de outras nações foram efetivamente importantes para

a constituição de uma imagem do Brasil, da América Tropical, em todo o

mundo. Mas a xenofobia portuguesa, seu receio, fundamentado, de perder

as terras conquistadas, manteve o Brasil por três séculos como seu

monopólio comercial, cultural e visual, de modo que só no início do século

XIX, quando as próprias idéias e a cultura européia haviam mudado, que o

Brasil se deu a conhecer ao mundo.

Pode-se afirmar que dos séculos XVI ao XVIII, nossas paisagens e

lugares foram constituídos exclusivamente a partir dos padrões

portugueses, com toda a sua carga de pragmatismo e de isolacionismo,

amalgamados com a geograficidade indígena e, numa escala menor, com a

geograficidade dos negros. Assim se traçaram as características espaciais

do Brasil colonial, muitas das quais fundamentam a nossa atual

geograficidade.

Como já disse, a postura dos primeiros viajantes que vinham ao

Novo Mundo era de descobrir e de relatar a viagem. Este relato seguia um

esquema semelhante, um cânone: Inicialmente eram relatados os motivos

da viagem; as agruras no mar; o deslumbramento com a nova terra,

momento em que se tinha uma descrição mais detalhada do ambiente; o

contato com os nativos e relato de seus costumes; enumeração das plantas

e animais do país; o cotidiano na nova terra; o retorno à Europa.
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O momento destas descrições que poderia interessar mais para este

trabalho, o da descrição do ambiente, era bastante lacônico quando se

refere aos primeiros navegantes que exploraram o litoral, como Caminha

(1971 [1500]) ou Vespúcio (1992 [1503]). A situação não difere muito

quando estamos frente a outros viajantes que permaneceram um tempo

razoável no Brasil.

O exemplo de Staden é interessante. Em sua segunda viagem

permaneceu no Brasil de novembro de 1549 a fevereiro de 1555. Os dois

primeiros anos esteve na ilha de Santa Catarina, onde naufragou logo após

a chegada, experiência que parece não querer recordar: da ilha não temos

uma única descrição. Passou um ano e meio em São Vicente, mas não

descreve o lugarejo e as informações limitam-se a dados locacionais sobre

a costa. A sua experiência como prisioneiro dos nativos, que durou cerca

de seis meses, foi marcante, é o motivo central de seu livro, e dela

podemos extrair boas descrições do ambiente indígena, as quais já me

referi em capítulo anterior.

Do Brasil, enquanto ambiente diverso do europeu, e de suas

características notáveis, o autor nos deixa apenas uma síntese no capítulo

intitulado “Como está situado o país América, ou Brasil”:

“Há uma grande serra, que se estende a 3

milhas do mar, em alguns lugares mais longe,

em outros talvez mais perto e chega mais ou

menos até a altura da Boiga de Todolos

Santos, um lugar assim chamado, onde os

portugueses edificaram e moram. Esta serra

estende-se ao longo de exatamente 204

milhas, até a altura de 29º grados do lado sul

da linha equinocial, onde termina. Em alguns
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lugares, tem ela oito milhas de largura. Por

detrás da serra há um planalto. Descem bonitos

rios e há nela muita caça.” (Staden 1955[1557],

198).

No caso de Léry a permanência foi menor, de março de 1557

a janeiro de 1558, e restrita à Baia de Guanabara. A descrição deste

ambiente, que o cronista contemplou por dez meses, se restringe a quatro

páginas onde a descrição da terra mistura-se com a narração de ações

cotidianas. Vejamos um resumo do trecho:

“Sem referir-me ao que outros já escreveram,

começarei por dizer que [a Baia de Guanabara]

penetra no interior das terras umas doze

léguas, com sete a oito de largura em alguns

lugares. E embora sejam menos altas do que

as que cercam o lago de Genebra, as

montanhas que o rodeiam tornam muito

semelhantes ambos os sítios.

.........................................................Quem deixa o

mar alto é forçado a costear três pequenas ilhas

desertas ... . Faz-se mister, em seguida,

transpor um estreito que não chega a ter um

quarto de légua de largura, e é limitado à

esquerda por um rochedo em forma de

pirâmide, não somente de grande altura mas

ainda maravilhoso porque de longe parece

artificial. ... . Pouco adiante na subida do rio, há

um rochedo raso, de 100 a 120 passos de

circunferência, ao qual denominamos Ratier.

............................................................ . Uma légua

mais adiante encontra-se a ilha onde nos
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instalamos ...; com meia milha de

circunferência e seis vezes mais comprida do

que larga, é rodeada de pedras à flor d’água, ... .

.................................................. . Prosseguindo

direi que a quatro ou cinco léguas adiante ...

existe outra ilha formosa e fértil com quase seis

léguas de circunferência, a que chamávamos

Ilha Grande. ... ............................................Além

dessa, encontram-se nesse braço de mar

outras pequenas ilhas desertas ... .

........................................... Como já indiquei,

existem, na terra firme, que rodeia este braço

de mar, dois rios formosos de água doce,

afluentes daquele e nos quais naveguei ...

cerca de vinte léguas pelo interior das terras e

estive em muitas aldeias dos selvagens que

habitam em suas margens. “ (Léry, 1961 [1576],

95-99).

Em ambos os autores a informação é rica, mas se refere a acidentes

geográficos marcantes, ou melhor a marcos territoriais, que tem sua

descrição complementada pela rude cartografia que acompanha a

narração. A descrição do conjunto natural se restringe às informações

topográficas, enquanto que as plantas e os animais são individualizados em

outro contexto. Como resultado temos dificuldade de associar os marcos

territoriais às características da paisagem enquanto conjunto.

Quanto à descrição dos lugares onde se passaram as suas ações

cotidianas, ela praticamente inexiste. O tempo de permanência não permitiu

ao estrangeiro (outsider) que olhasse aquelas terras como suas. Como já

disse, elas eram um lugar em potencial, mas por motivos diversos não se
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concretizam enquanto um lugar. Hoje, da ocupação dos franceses na

Guanabara não restam vestígios.

Os portugueses, como colonizadores potenciais ou efetivos, seguiam

esquema de relato semelhante: Uma parte referente ao “clima e da terra do

Brasil e de algumas coisas notáveis que se achão assi na terra como no

mar”, descrição das virtudes do clima, caracterização geral do país e

enumeração extensa de plantas e animais; outra parte dedicada aos

“costumes, adoração e cerimonias” indígenas; e uma descrição sucinta da

costa e dos pontos ocupados pelos portugueses. A ordenação dos

capítulos, que podia ser diversa, seguia basicamente o esquema acima que

se encontra em Cardim (1978 [1585]).

O conteúdo destas narrativas, no entanto, é bem diverso dos relatos

de europeus de outras procedências. O motivo é simples, estes cronistas

residiram no Brasil durante muito tempo, e este contato qualificou as suas

relações com o espaço geográfico, com as paisagens e com os lugares.

Cardim chegou em 1583, permanecendo aqui 15 anos, período em que

escreveu seu livro, esteve na Europa de 1591 a 1601, retornando ao Brasil

onde faleceu em 1625. Gabriel Soares de Souza chegou em 1569,

estabelecendo-se como senhor de engenho, esteve na Espanha de 1584 a

1590, angariando fundos para expedição em busca de ouro, intento que

realizou em seu retorno ao Brasil, e que o levou a falecer em 1592.

Anchieta aportou na Bahia em 1553 e aqui ficou até sua morte em 1597.

O motivo que me leva a citar estes três cronistas é que deles temos

relatos contemporâneos, escritos em torno de 1585, onde a costa do Brasil,

suas povoações e recursos são descritos com bastante minúcia. Esta

coincidência temporal e descritiva permite uma reconstituição, com um nível

razoável de detalhes, dos lugares e das paisagens da área de colonização

portuguesa, que tinha então cerca de cinqüenta anos iniciara sua

implantação.
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Com o intento de delinear o território efetivamente ocupado pelos

portugueses por volta do ano de 1585, cruzei a informação fornecida pelos

três cronistas: Cardim (1978 [1585]), Anchieta (1948 [1585]) e Souza (1938

[1587]). Estas informações foram agrupadas no quadro abaixo (quadro 1),

com dados básicos sobre a população e implantação das cidades e vilas.

QUADRO 1 (* Refere-se a Cardim, ** a Anchieta e *** a Souza)

Cidade principal número de
habitantes
cristãos

escravos índios e
negros

recursos
produzidos

núcleos
secundários

Olinda ou
Pernambuco

2.000 vizinhos
(sede e
engenhos)*; 1.000
vizinhos; 700
vizinhos na
cidade***.

4.000  da Guiné*
***; 10.000  da
Guiné**.
2.000 da terra * **
***.

Açúcar: 200.000
arrobas ano;
Criações (Vacas,
porcos e galinhas).

Itamaracá, 3
engenhos 50
vizinhos*, ***. Vila
Cosmos
(Igarassú) 110
vizinhos**, ou 200
vizinhos e 3
engenhos ***. 66
engenhos em
Olinda * **.

Salvador ou Bahia 3.000 vizinhos*;
2.000 vizinhos **
*** (sede e
engenhos); 800
vizinhos na sede
***.

3.000 da Guiné* **;
8.000 índios
cristãos *.

Açúcar, madeiras
odoríferas,
criações (vacas,
galinhas, porcos e
ovelhas).

36* 0u 46 ** ***
engenhos *,
aldeias de Stº
Antônio, Espírito
Santo e São João,
2.500 índios* **.

Ilhéus 50 vizinhos* , 150 Açúcar, 3 engenhos *, 6
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vizinhos**. mantimentos,
algodões,
Criações (vacas,
porcos, galinhas).

engenhos ** ***.

Porto Seguro e
Santa Cruz

40 vizinhos cada*,
50 cada**

Terra gastada 1 engenho, 2
aldeias de índios
(200 pessoas)*;
Vila de Stº Amaro e
Povoação de São
Tiago do Alto***.

Vitória ou Espírito
Santos

150 vizinhos* **. Açúcar, cedros e
pau de bálsamo,
gado e algodões.

6 engenhos* **;
aldeias de São
João e N. Sª da
Conceição (3.000
pessoas) mais 6
afastadas (1.500
pessoas)**.

Rio de Janeiro 150 vizinhos * **. Muita escravaria da
terra*.

Sândalos e áquila,
Brasil, marmelo,
figo, trigo, romã,
cebolas,
hortaliças, rosas,
açúcar, gado e
porcos.

3 engenhos * ; 4
fortalezas**;
aldeias de São
Lourenço e São
Barnabé (3.000
pessoas)* **.

São Vicente e
Santos

80 vizinhos cada*. Terras gastadas e
faltam índios que
as cultivem

4 engenhos**; 1
fortaleza (100
soldados)* **,
Aldeias indígenas
a 10-12 léguas**.
Vila de Itanhaém,
50 Vizinhos*

Piratininga ou São
Paulo

120 vizinhos* **. Muita escravaria da
terra*

Vinhas, rosas,
figos, marmelos,
cevada,  trigo,
pinhões, vacas.

Aldeias de índios
de Conceição de
N. Sª dos
Pinheiros e de São
Miguel (1.000
pessoas)**.

Do que está colocado neste quadro pode-se inferir que, em 1587, o

Brasil teria cerca de 6.000 vizinhos portugueses; 6.000 escravos da Guiné e

Angola, vivendo principalmente em Pernambuco e na Bahia; e cerca de 120

engenhos de açúcar; contém também a descrição dos principais recursos

agrícolas e da pecuária. Ao todo os portugueses ocupavam cerca de 500

km da costa, totalizando uma área de aproximadamente  15.000 km².

Os índios cristãos, todos Tupi, já rareavam. O quadro acima indica

aproximadamente 8.000 pessoas livres aldeadas pelas jesuítas e cerca de
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10.000 escravos. Esses dados são corroborados por Anchieta no seguinte

comentário:

“A conversão nestas partes floresceu muito,

porque somente na Bahia havia mais de

40.000 [índios] cristãos e agora não haverá

10.000, porque tem morrido de várias

enfermidades, e não se fazem tantos de novo,

porque tem fugido terra adentro ... duzentas e

trezentas léguas pelo sertão. .................................

Em todo o Brasil poderão ser batizados, desde

que os padres vieram a ele [1549], mais de

100.000 pessoas e destes haverá 20.000.”

(1948 [1585], 43).

Esta narrativa nos fornece um panorama bastante preciso sobre a

situação dos indígenas que habitavam esta estreita faixa litorânea que fora

ocupada pelos portugueses. Em menos de quarenta anos a população

indígena cristã correspondia a cerca de 20 % de seu número inicial.

Os portugueses, como os espanhóis, agiram de uma forma

aparentemente paradoxal para com a sua mão-de-obra potencial. Como

observou Todorov (1993), para esses europeus compreender o outro levava

a tomá-lo como escravo e a ocupar suas terras, tomá-lo significava destruí-

lo. Esta atitude é apenas aparentemente paradoxal. O próprio Todorov nos

aponta para a resolução do problema. Os espanhóis, e os portugueses,

mesmo os mais esclarecidos, mantiveram-se como estrangeiros em

relação às culturas locais, e o mesmo podemos afirmar em relação ao

espaço geográfico tal como encontraram.

Era urgente para os ocupantes que toda aquela população, muito

superior em número aos que eles poderiam trazer para estas terras, fosse
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submetida o mais rapidamente possível aos parâmetros culturais

portugueses. Era necessário que as paisagens fossem significativas, e

manejáveis, apenas pelos europeus, que os produtos da terra fossem os do

Velho Mundo, que as características da terra fossem as mesmas de

Portugal. O extermínio era certamente um meio rápido de se modificar as

paisagens, fosse pelo assassinato nas guerras, pelos maus tratos ou pela

transmissão de doenças.

Cardim nos fornece um quadro mais abrangente deste rápido

extermínio:

 “Em toda esta província [do Brasil] há muitas e

várias nações de diferentes línguas, porém

uma é a principal que compreende umas dez

nações de índios: eles vivem na costa do mar,

e em grande corda do sertão, ..., e foram e são

amigos antigos dos portugueses, com cuja

ajuda e armas, conquistaram esta terra,

pelejando contra seus próprios parentes e

outras diversas nações bárbaras, e eram tantos

os desta casta que parecia impossível

poderem-se extinguir, porém os portugueses

lhe tem dado tal presa que quais todos são

mortos e lhe tem dado tal medo, que

despovoam a costa e fogem sertão adentro até

trezentas e quatrocentas léguas.” (1978 [1585],

121).

Sobre os nativos que fugiram muito teria a ser narrado, da adaptação

à terras estranhas, de onde eles também se tornaram ocupantes,

provavelmente expulsando ou assimilando os antigos habitantes locais. A

implantação em paisagens total ou parcialmente desconhecidas deve ter
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desencadeado um processo semelhante ao que os europeus haviam

imprimido na faixa litorânea. Houve uma reação em cadeia difícil de ser

avaliada.

Os nativos que ocupavam o litoral queriam apenas se ver livres

daqueles ocupantes que lhes davam como alternativa a perda de identidade

ou a morte, como podemos ver neste testemunho de um chefe indígena de

cerca de 1580:

“Vamo-nos, vamo-nos antes que venham

estes portugueses ... não fugimos da Igreja

nem da tua companhia porque, se tu

quiseres ir conosco, viveremos contigo no

meio desse mato ou sertão ... mas estes

portugueses não nos deixam estar quietos, e

se tu vês que tão poucos que aqui andam

entre nós tomam nossos irmãos, que

podemos esperar, quando os mais vierem,

senão que a nós, e as mulheres e filhos

farão escravos?” (citado em Fernandes,

1949).

Para os que ficaram, os 20% que sobreviveram, havia uma

estratégia de imposição da cultura portuguesa pela conversão religiosa,

idêntica a que era praticada pelos espanhóis na América, a de retirar os

nativos de suas aldeias originárias e concentrá-los em outros pontos, as

chamadas “aldeias de repartição”:

“Na era do Senhor de 1557 veio Mem de Sá

por governados ... [que] ordenou logo que os

índios que estavam perto desta cidade, que

eram muitas aldeias, que se ajuntassem em

algumas povoações, para que os padres mais
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comodamente lhes pregassem a lei

evangélica; ... puseram-se estas igrejas em

parte acomodadas para os índios, a saber,

perto do mar, para poderem manter com suas

pescarias, e perto dos matos para poderem

fazer seus mantimentos. “ (Anchieta, 1933

[1587], 355).

Nestas aldeias organizadas pelos jesuítas tanto a implantação

quanto os meios de subsistência parecem ter, num primeiro momento ter se

alterado pouco, eles continuavam a viver em habitações coletivas e a

prover-se dos recursos oferecidos pelo ambiente e pelos seus próprios

métodos agrícolas. Para que não houvesse estorvo à expansão dos cultivos

e da pecuária dos portugueses, estas aldeias indígenas jesuíticas foram

preferencialmente implantadas a uma distância razoável dos centros

urbanos e dos engenhos.

Os nativos que aceitavam abandonar as suas aldeias e o seu modo

de vida tradicional para se recolherem nestes núcleos de repartição, abriam

mão da resistência armada e eram considerados “índios de pazes” (Freire

e Malheiros, 1997). Abriam mão também de sua identidade e de seu

relacionamento tradicional com as paisagens e os lugares, que a esta altura

já deviam estar tão modificados pelos ocupantes que não permitiam a sua

sobrevivência a não ser pela subordinação.

Cardim (1978 [1585]) nos informa de uma grande seca havida no

sertão, “coisa desacostumada nestas terras”, que obrigou os nativos que

haviam fugido para o interior a voltar e pedir auxílio aos portugueses.

Acredito que não pode haver melhor exemplo da crise de identidade

espacial a que foram submetidos os indígenas.
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Na Bahia as aldeias de repartição jesuíticas ficavam entre 7 e 14

léguas ao norte do núcleo urbano europeu; em São Vicente de 10 a 12

léguas. Onde o relevo era mais acidentado, e interrompido por rios ou

baias, a proximidade era maior; assim no Espirito Santo havia aldeias a 3

léguas, em Piratininga a 1 ou 2 léguas, e no Rio de Janeiro estavam

localizadas do outro lado da Baia de Guanabara, a de São Lourenço à vista

da cidade, a 1 légua, a de São Barnabé, no fundo da baia a 7 léguas

(Anchieta, 1948).

Além desta implantação forçada em áreas periféricas de domínio

português, outro aspecto é relevante para que se possa avaliar o processo

de deslocalização a que os nativos foram submetidos: Na aldeia de São

Lourenço, no Rio de Janeiro, que era dirigida pelos Temiminós, os donos

da sesmaria, abrigavam-se também Tupiniquins, Tupinambás e

Goitacases. Os primeiros antigos inimigos mortais, os últimos pertencentes

a nação de tronco lingüístico diverso (Freire e Malheiros, 1997).

Havia uma série de razões de ordem prática para que os

portugueses zelassem pela manutenção dos aldeamentos indígenas

controlados pelos padres: a primeira era a do preenchimento dos vazios

entre as suas terras e a de índios arredios, as aldeias eram zonas tampão

na direção de onde vinha o perigo. Quando, por algum motivo, era

impossível manter aldeias de índios aliados a situação podia se tornar

insustentável.

Cardim (1978) nos relata que em Ilhéus, onde não havia aldeia de

índios, isto é, de aliados, os portugueses estavam apertados pelos

Guaimurés, limitando-se sua área de domínio a duas léguas para cada lado

da costa e meia légua para o interior. Com isso, a terra que já fora

próspera, com nove engenhos de açúcar, estava reduzida a três, ou a seis

(Souza, 1938).
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Outra razão era de ordem bélica, os índios aliados dos portugueses

que aceitavam aldear-se eram vistos como um contingente militar, e estas

aldeias eram consideradas como uma importante reserva estratégica. Não

seria outro o motivo que levou Souza (1938) a avaliar as aldeias de

repartição da Bahia a partir do número de homens em armas (700 na aldeia

do Espírito Santo), não se referindo ao número total de seus habitantes.

Haviam locais onde a terra havia se esgotado, e onde não havia

mais índios que a cultivassem, como em São Vicente, por exemplo. Nestes

casos a manutenção da terra conquistada exigia a entrada para o interior

em busca de mão-de-obra indígena, o que breve se tornaria especialidade

dos habitantes de Piratininga, e de se manter fortificações modernas e bem

equipadas, como a de Diogo Flores, próxima de Santos, citada pelos três

cronistas, onde era mantido um contingente permanente de 100 soldados

europeus.

Lugares que não conseguiram manter suas aldeias indígenas e que

não se viabilizaram como pontos estratégicos importantes, foram aos

poucos perdendo seu território, extinguindo-se ou mantendo uma

configuração mínima, como o caso de Porto Seguro e Santa Cruz, que

durante quase quinhentos anos ficaram relegadas ao esquecimento dado a

viletas modorrentas.

A criação destas aldeias indígenas de repartição dirigidas

primeiramente pelos jesuítas, e mais tarde por outras ordens religiosas e

autoridades civis, se manteve por todo o período colonial. Freire e

Malheiros (1997) nos informam que no século XIX ainda haviam 15 delas na

província do Rio de Janeiro.
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O resultado, a longo prazo, desta política já fora anunciado pelos

próprios jesuítas ao longo dos primeiros cinqüenta anos da colonização: o

índio gastara-se, a mão-de-obra não se reproduzira, exigindo a entrada

cada vez mais pelo interior, a busca de novas levas de índios a serem

instalados nas aldeias de repartição que se despovoavam (ver Dean,

1996).

Inicialmente a manutenção das aldeias dos nativos era tão

fundamental quanto os casamentos interraciais, ao permitirem o acesso ao

conhecimento do espaço geográfico e da cultura do indígena. Uma vez

assimilados esses conhecimentos pelos ocupantes, a presença de aldeias

nativas ou a manutenção de diferenças culturais tornavam-se incômodas.

As conseqüências deste processo foram a constante perda de

identidade destes índios, pela miscigenação, que formou a base

populacional da colônia nos dois primeiros séculos (Ribeiro, 1992); pela

deslocalização; pela destruição da tradições, rituais e cerimônias; em

suma, da destruição de todo o ambiente litorâneo que fora laboriosamente

construído pelos nativos ao longo de séculos. Para construir o seu lugar e

suas paisagens foi preciso primeiro destituir os nativos do sentido de lugar,

de tornar todos os sítios que eles ocupavam em não-lugares, ou seja, torná-

los estrangeiros em sua própria terra.

Freire e Malheiros sintetizaram bem esta situação:

“Essas sociedades deixaram de ser livres e

passaram a ser comunidades controladas

cultural e espacialmente pelos portugueses,

que a utilizariam como um meio eficaz de

desarticulação de outros grupos indígenas

do litoral.”(1997, 53).
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Souza nos relata que no governo de Duarte da Costa (1555-1557) o

Tupinambá foi subjugado e desbaratado “da comarca da Bahia e a tudo o

mais até o Rio de Janeiro,...” (1938,131). Ação que teve continuidade no

governo de Mem de Sá (1558-1572) que:

“destruiu e desbaratou o gentio que vivia ao

redor da Bahia, a quem queimou e assolou

mais de trinta aldeias, e os que escaparam

de mortos e cativos, fugiram para o sertão e

se afastaram do mar mais de quarenta

léguas,...” (1938, 132).

Anchieta nos deixou um testemunho “poético” desta campanha:

“Seria longo referir os golpes de cada um dos guerreiros,

as vidas que despenharam nos abismos da terra.

As armas lançaram no inimigo extermínio medonho.

O sangue correu em riachos que espumejavam:

muitos tombaram passados ao fio da espada,

muitos, de mãos e pescoços presos, carregaram cadeias.

Domado ficou assim seu furor indomável.

Cessou finalmente o terror, a altivez e ameaças

dos bárbaros; e voltou aos lusos a paz suspirada.”

(In: Ribeiro, 1992, 179).

Em Pernambuco, que era a área com maior capacidade de produzir

produtos de exportação, já se implantara uma Nova Lusitânia, como

observa Anchieta (1948), os índios livres já eram poucos (Cardim, 1978), e

os escravizados, em número muito inferior aos da Guiné, provinham da

“guerra justa” que os portugueses davam aos Caeté da Paraíba, que por

esta época (1585) tinha a sua conquista consolidada.
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As motivações da “guerra justa” e do “resgate”, onde o índio era

vendido por outro índio, assim como a importância deste sistema no

fornecimento de mão-de-obra nos primeiros tempos de ocupação já foram

levantados por muitos autores (Monteiro, 1994, p. ex.)

A demanda pela mão-de-obra nativa ajudou a ampliar o território

português. A guerra contra os Tamoios (1575) permitiu o controle de uma

faixa que se estendia do Rio de Janeiro até Cabo Frio; a campanha contra

os Tobajaras e Potiguares (1580) permitiu o controle do litoral paraibano.

Estas incursões, no entanto, estão para ser correlacionadas com a

manutenção de uma “terra de ninguém” entre a faixa de domínio portuguesa

e as nações que haviam se retirado para o interior ou já estavam lá

implantadas. Dean (1996) observou que, se na faixa dominada pelos

portugueses as paisagens foram rapidamente reformatadas aos moldes

europeus, nesta faixa de transição totalmente abandonada a natureza

retomou o seu curso sem sofrer grandes intervenções.

Pode se imaginar a escala e o impacto deste processo, relatado por

Dean (1996), ao cruzarmos estes dados com a informação que, em

meados do século XIX, na Província do Rio de Janeiro, a pouco mais de

cem quilômetros da corte, no Vale do Paraíba, ainda haviam índios “bravos”

que mantinham a sua autonomia tribal e o controle sobre determinado

território (Freire e Malheiros, 1997).

O fato é que em 1585, a população indígena já era inferior a dos

portugueses, tomados como base os dados fornecidos por Cardim,

Anchieta e Souza (quadro 1), no Brasil haveriam por esta época 6.000

vizinhos portugueses. Como Anchieta nos informa que os 1.000 vizinhos de

Pernambuco totalizavam 8.000 pessoas e os 150 de Ilhéus totalizavam

1.000 pessoas, teríamos uma média de 7 a 8 habitantes portugueses por
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residência. Tomando-se o número mais alto teríamos, em 1585,

aproximadamente 50.000 habitantes portugueses em todo o Brasil,

enquanto que os índios sob seu domínio não passariam de 20.000 pessoas,

e os escravos negros totalizariam uma população entre 6.000 (Cardim) e

13.000 (Anchieta) pessoas. Dean (1996, 81), cita outra estimativa para esta

população que considero subestimada.

Nesta época o sistema social, e espacial, dos nativos já fora

totalmente desarticulado. Uma faixa considerável, que como já disse

totalizaria 500 km de costa, e que avançava de 3 a 50 km para o interior, já

fora consideralvelmente reformatada pelos portugueses, seja a partir de um

sistema de agricultura de subsistência híbrido, que associava técnicas

nativas à técnicas européias, o que resultava em queimadas nas clareiras e

abandono da terra quando a produtividade baixava; seja com a implantação

de uma agricultura de plantation, ao qual estava associada a pecuária,

modelo que foi implantado com o primeiro vilarejo (São Vicente, 1532), e

que se tornou a base de ocupação e de subsistência econômica da área

sob domínio português.

Por volta de 1550, haviam em São Vicente “... algumas casas ... que

de chamam ingenio, nas quais se faz açúcar.” (Staden, 1955 [1557],75).

Não é por acaso que o autor cita especificamente os engenhos, eles são

uma criação nova, que se implanta inicialmente nestas terras do Novo

Mundo. Sua origem certamente remonta da grande morada rural senhorial

do final da Idade Média, o castelo.

Na Europa uma destas residências de dois pavimentos possuía, no

andar térreo, a grande capela, a toda volta um terreiro de criação e horta,

peças destinadas aos ofícios domésticos, tais como padaria, cozinhas,

selaria e alojamentos de servidores, próximo da fonte, do jardim e da
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galeria, os apartamentos senhoriais com sala, quarto de vestir, quarto,

alcova, gabinete de trabalho e oratório (Duby, 1990, 474-475)

O Castelo de Garcia D’Ávila, construído em 1551, propriedade do

Almoxarife Real que chegara ao Brasil em 1549, estava situado em

Tatuapará, 70 km ao norte de Salvador, e apresenta disposição semelhante

a que mencionei acima. A capela se destaca em um dos ângulos do

quadrilátero de três pavimentos que compõe o edifício. As paredes são de

alvenaria de pedra em arco. No seu entorno imediato criava-se gado e

plantava-se coco da Índia, que foi introduzido pelo proprietário em 1553  e,

naturalmente, cana-de-açúcar. Variações desta tipologia podiam ser

encontradas nas “residências senhoriais” de todas as grandes

propriedades rurais brasileiras da época, freqüentemente associadas ao

cultivo e beneficiamento da cana-de-açúcar, o “Engenho”.

Em 1585 eles totalizavam cerca de 120 unidades espalhadas pela

costa brasileira (quadro 1). O impacto desta implantação na paisagem

brasileira era, então, já bem visível, basta dizer que:

“Em cada um deles, de ordinário há seis, oito

ou mais fogos de brancos e ao menos

sessenta escravos, que se requerem para o

serviço ordinário; mas os mais deles tem

cento, e duzentos escravos de Guiné e da

terra.” (Cardim, 1978 [ 1585]).

A comparação entre um engenho, já destes primeiros anos da

colonização, e um castelo europeu do mesmo período, nos permite uma

avaliação do modo de vida de seus habitantes. Na Europa uma “casa” de

algumas dezenas de pessoas servia uma pessoa da alta nobreza, de doze

a um nobre médio, de seis a um pequeno nobre (Duby, 1990).
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Em Pernambuco, por volta de 1580, onde mais de quarenta navios

carregavam-se de açúcar durante o ano, o sistema de “plantation” permitia

um modo de vida que escandalizava os padres jesuítas:

“... há homens muito grossos de 40, 50, e 80

mil cruzados de seu ... Vestem-se, e as

mulheres e filhos de toda a sorte de veludos,

damascos e outras sedas, e nisso têm

grandes excessos. As mulheres são muito

senhoras, ... os homens são tão briosos que

compram ginetes de 200 e 300 cruzados, e

alguns tem três, quatro cavalos de preço. ...

São sobretudo dados a banquetes, em que

de ordinário andam comendo um dia dez ou

doze senhores de engenho juntos ... Enfim

em Pernambuco se acha mais vaidade que

em Lisboa.” (Cardim, 1978 [1585], 201-202).

Os engenhos eram um assentamento tipicamente moderno, que se

utilizava intensivamente dos recursos naturais disponíveis:

“... uns são de águas rasteiros, outros de

águas copeiros, os que moem mais com

menos gastos, outros não são d’água, mas

moem com bois, e chamam-se trapiches. ...

os trapiches requerem sessenta bois. ....

Começa-se a tarefa a meia-noite e acaba-se

as 3 ou 4 da tarde. Em cada tarefa se gasta

uma barcada de lenha que tem doze

carradas, e desta sessenta e setenta formas

de açúcar. “ (Cardim, 1978 [1585], 193).
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Estas formas tinham meia arroba, em Pernambuco uma arroba

(Cardim, 1978). Na Bahia haviam em 1587, segundo Souza (1938), 21

engenhos moendo com água e 15 moendo com bois, produzindo 120.000

arrobas de açúcar por ano, além de muita conserva. Já em Pernambuco a

produção era de 200.000 arrobas por ano (Cardim, 1978 [1585]). Assim na

Bahia eram despendidas  4.000 tarefas anuais, que utilizavam 48.000

carradas de lenha, e em Pernambuco 6.700 tarefas anuais, utilizando-se de

80.000 carradas de lenha.

A produtividade por engenho, calculada pela média, em Pernambuco

e na Bahia ficava em torno de 100 a 110 tarefas anuais, que consumiam de

1.200 a 1.300 carradas de lenha por ano. Conclui-se que, em 1585, já se

consumia em todo o Brasil, só na produção do açúcar 145.000 carradas de

lenha ( a 1.200 carradas/ano por engenho). Considerando-se que um carro

de boi poderia transportar cerca de 15 m³ de madeira, eram utilizadas nas

caldeiras dos engenhos cerca de 2.000.000 m³/ano de madeira.

Podemos imaginar o impacto que esta extração de madeira

significou para a mata nativa, e principalmente para os nativos. Se

considerarmos que a madeira era a matéria-prima básica para a

construção das cidades, que então tinham poucos prédios em pedra, dos

engenhos, dos barcos e navios, de muitos artefatos de uso cotidiano, esta

cubagem calculada acima é potencializada a um número difícil de

determinar.

Outro aspecto deve ser considerado, sabemos que o transporte de

qualquer tipo era feito por via marítima e fluvial, só em Pernambuco o

serviço das fazendas era feito por terra e em carros (Cardim, 1978 [1585]).

A madeira que alimentava toda esta indústria era retirada de locais

próximos aos cursos de água navegáveis, com o objetivo de facilitar o

transporte, o que pode ter acelerado em muito o assoreamento. São
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Vicente, por esta época, já não era acessível aos navios pois sua barra

fechara-se, possivelmente devido a ação humana, o que tornara a cidade

decadente em detrimento de Santos, que era porto de mar (Cardim,  1978

[1585]).

O sistema de plantation  dos engenhos tinha ainda o impacto da

criação de gado, o que era feito de forma extensiva nas terra impróprias

para o cultivo da cana. Este impacto da pecuária sobre a paisagem

também se fez sentir rapidamente. Souza relata que:

“...de Tatuapará [ atual Praia do Forte] ao

Jacuípe são quatro léguas, estão ocupadas

com gado de Garcia D’Ávila, e de toda a terra

até o Rio Joane três léguas do mar para o

sertão estão povoados de currais de vacas

de pessoas diversas.... Entre o Joane e

Itapoã quatro léguas adentro ocupada de

gado...” (1938 [1557]).

Conclui-se que ao norte de Salvador uma vasta área com cerca de

50 km de costa por até 6 km para o interior fora transformada em

pastagem. Esta transformação da mata em pasto, tinha também a utilidade

de criar um claro que permitia a visualização da incursão de nativos hostis.

Posey (1987 b) relata-nos como os Kaiapó do Xingu, que vivem em uma

área de cerrado, criam artificialmente áreas de floresta que servem de

abrigo das investidas guerreiras de seus inimigos. Há uma teoria de que os

Campos dos Goitacases, no norte fluminense, com os quais os portugueses

se deparam no século XVI, foram provocados por queimadas dos nativos,

criando um vazio entre o território Tupi e o Goitacá, que obrigava a luta em

campo aberto.



193

As aldeias de repartição eram invariavelmente colocadas em meio a

estas áreas de pastagens. Em Salvador, por exemplo, estavam localizadas

próximas ao rio Joane, tornando fácil para os portugueses o controle tanto

de seus aliados nativos como de seus inimigos. Ao sistema produtivo,

portanto, era associado o sistema defensivo.

A preocupação com a situação de suas cidades e vilas é uma

constante nos cronistas do século XVI, fossem eles civis, militares ou

religiosos. Para citar um exemplo, Cardim comenta sempre sobre as

cidades que visita. Sobre Salvador:

“Não está bem situada, mas por sobre o mar

é de vista aprazível para a terra e para o mar:

a barra tem quase três léguas de boca e uma

enseada que terá quarenta léguas de

circuito.” (1978 [1585], 174).

Sobre Vitória relata-nos o seguinte:

“Esta mal situada em uma ilha cercada por

grandes montes e serra e se não fora um rio

muito formoso que lhe corre pelo pé, fora

mais manencolisada do que é, porque pouco

mais vista terá que a do rio.” (1978 [1585],

207).

Esta preocupação com a situação tem suas raízes na

implantação que Munford considera como sendo tipicamente medieval:

“...mais informais que regulares ... Isso

ocorria porque mais freqüentemente se

utilizavam de sítios rochosos, ásperos, pois

apresentavam vantagens decisivas para a

defesa ... Como as ruas não eram adaptadas
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as tráfego sobre rodas e não era necessário

cuidar nem dos encanamentos nem dos

condutos do esgoto, era mais econômico

seguir os contornos da natureza do que

traçar uma grade sobre eles. ... Ademais

construindo em sítios amorrados e estéreis,

os esforçados cidadãos não invadiam as

terras de fundo, mais ricas para a

agricultura.” (1965, 391).

O próprio Munford ressalta, no entanto, que outros modelos eram

também implantados seja de modo combinado ou isoladamente. Entre eles

estava o da cidade medieval destinada à colonização, onde as ruas eram

traçadas em tabuleiros de xadrez, com uma praça aberta para o mercado e

assembléia pública.

Os assentamentos portugueses seguiam também um esquema

planejado de implantação, eram localizados em ilhas ou áreas o mais

isoladas possível, por acidentes geográficos, do interior.  A visão

panorâmica e a proximidade de grandes rios eram procuradas e

consideradas como padrão ótimo de ocupação. Cardim nos deixou o

seguinte comentário sobre Porto Seguro, certamente um protótipo de boa

implantação: “A vila está situada entre dois rios caudais em um monte alto,

mas tão chão, e largo, que poderia ter uma grande cidade.” (1978 [1585],

181). Em compensação áreas de manguezais, onde os acidentes

geográficos importantes eram inacessíveis, obrigavam a implantação de

cidades mal situadas em ilhas, como a “manencolizada” Vitória, ou a

“soturna” São Vicente (Cardim, 1978 [1585], 207 e 213).

No Brasil a ocupação pouco amistosa do território, aliada ao

conhecimento do espaço geográfico pelos nativos, indicava uma
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implantação preferencialmente em locais protegidos, que propiciassem o

observação das áreas circunvizinhas mediante a abertura de clareiras que

formassem um cinturão de segurança. Acrescente-se a isso o caráter de

empreendimento particular que caracterizou as primeiras cidades

brasileiras, que dependiam dos recursos de seus donatários para se

viabilizarem.

Muitos vieram pessoalmente povoar e conquistar a sua Capitania,

com armada à sua custa, na qual traziam mulheres, filhos, parentes e

agregados. Como fez Duarte Coelho, cuja saga nos é narrada por Souza:

“Chegando Duarte Coelho a este porto [de

Pernambuco] desembarcou nele e fortificou-

se, onde agora está a vila em um alto livre

de padrastos, da melhor maneira que foi

possível, onde fez uma torre de pedra e cal,

que ainda agora está na praça da vila, onde

muitos anos teve grandes trabalhos de

guerra com o gentio e franceses...: mas

ofendeu e resistiu aos inimigos, de maneira

que os fez afastar da povoação e despejar as

terras vizinhas aos moradores delas, ...”

(1938, 28).

Se este foi o modo mais fácil que os donatários encontraram para se

instalarem , com a chegada dos Governadores Gerais instituiu-se a prática

de seguirem as determinações da Metrópole para a implantação das novas

cidades. Prática esta, como observa Munford, que a partir do Novo Mundo

renovou a ordem urbana medieval:

“Na América do Sul, as novas cidades

coloniais eram traçadas de antemão, de

acordo com os princípios estabelecidos nas



196

Leis das Índias... Embora as cidades

coloniais portuguesas fossem, muitas vezes,

mais irregularmente edificadas e se

achassem mais próximas do modelo

orgânico medieval,...” (1965, 427).

Assim, Tomé de Souza, primeiro Governador Geral do Brasil, trazia

com os “Regimentos Reais”, entre outras coisas, as instruções para a

Implantação de Salvador:

“E assim sou informado que o lugar em que

está a dita cerca não é conveniente para se

aí fazer e assentar a fortaleza e povoação

que ora ordeno que se faça e será

necessário fazer-se em outra parte mais para

dentro da dita baia e portanto vos

encomendo que como tiverdes pacífica a

terra vejais com pessoas que o bem

entendam o lugar que será mais aparelhado

para se fazer a dita fortaleza forte e que se

possa bem defender e que tenha a

disposição e qualidade para aí por o tempo

em diante se ir fazendo uma povoação

grande...espero que esta seja e deve ser em

sítio sadio e de bons ares e que tenha

abastança de águas e porto ... e no sítio que

vos melhor parecer ordenareis que se faça

uma fortaleza da grandura e da feição que a

requerer o lugar em que fizerdes

conformando-vos com os traços e amostras

que levais praticando com os oficiais que
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para isso lá mando... “ (Ribeiro e Moreira

Neto, 1993, 143).

Além deste padrão geral que guiava a implantação, havia a lógica

interna do assentamento que se adaptava aos padrões de relevo segundo

parâmetros culturais que procuravam diferenciá-la o máximo possível das

ocupações anteriores dos nativos. Salvador é descrita deste modo por

Souza:

 “Está no meio desta cidade uma honesta

praça, em que correm touros quando

convém, em a qual estão da banda do sul

umas nobres casas, em que se agasalham

os governadores, e da banda do norte tem

casa de negócio da Fazenda, alfândega e

armazéns; e da parte leste tem a casa da

câmara, cadeia e outras casas de

moradores, com que fica esta praça em

quadro e o pelourinho no meio dela, a qual

da banda do poente está desabafada com

grande vista sobre o mar; onde estão

assentadas algumas peças de artilharia

grossa, donde a terra vai muito a pique sobre

o mar; ...” (1938 [1587], 134-135).

Esta preocupação com a situação parece confirmar a tese de Ronai

(1976; 1977)  sobre o surgimento do conceito de paisagem a partir de uma

visão estratégica do terreno. No entanto a narrativa dos cronistas

seiscentistas permite que se trace um quadro bem mais complexo.
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Pode-se encontrar nas crônicas vários trechos em que aflora um

sentimento da paisagem enquanto objeto de contemplação estética, ainda

que associada à visão panorâmica do local estratégico:

“... das janelas descobrimos grande parte da

Bahia, e vemos os cardumes de peixes e

baleias andar saltando n’água, os navios

estarem tão perto que quase ficam a fala.”

(Cardim, 1978 [1585], 175).

Este sentimento não se limita apenas ao olhar a partir de um ponto

dominante, mas de deixar que os sentidos sejam levados pela

grandiosidade do espaço geográfico:

“Todo o Brasil é um jardim em frescura e

bosque e não se vê em todo ano árvore nem

erva seca. Os arvoredos se vão às nuvens

de admirável altura e grossura e variedade

de espécies. ..., e os bosques são tão frescos

que os lindos e artificiais de Portugal ficam

muito abaixo.” (Anchieta, 1948 [1585], 36-37).

A compreensão da paisagem enquanto um espaço formatado pelo

homem também pode ser encontrada em várias gradações. Souza (1938

[1587]) refere-se a uma fazenda dos jesuítas próxima de Salvador, no Rio

Vermelho, onde havia uma “casa de refrigério”  em que iam recrear e

convalescer de sua doenças. Eis como Cardim descreve este sítio:

“Fora da casa, tão longe como Vila Franca

de Coimbra, tem um tanque mui formoso em

que andará um bom navio; anda cheio de

peixes: junto a ele há muitos bosques de

arvoredos mui frescos; alí vão se recrear os

assuetos, e no tanque entram algumas
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ribeiras de boa água em grande quantidade.”

(1978 [1585], 176).

Há outro tipo de descrição da paisagem que, apesar de estar ligada

a antiga tradição das conhecenças, oferecem um quadro bastante preciso

do conjunto paisagístico. Souza, por exemplo, em muitas passagens

oferece-nos este tipo de descrição. Selecionei dois trechos referentes ao

manguezal da foz do Pindaré e as dunas de areia da foz do Parnaiba,

ambas no Maranhão:

“... achou muitas ilhas de arvoredo a terra

mui alcantilada com sofrível fundo; e muitos

braços em que entram muitos rios e se

metem nele,

................................................................................

a terra ao longo do mar até o Rio Grande

[Parnaiba] era escalvada a mor parte dela e

outra cheia de palmares bravos,...” (1938

[1587], 11 e 13).

Encontramos outro tipo de descrição da paisagem onde a interação

do observador com a cena não se limita a descrição de suas características

físicas, mas de uma integração mais complexa entre o ser e o espaço

geográfico:

 “Esta capitania do Rio...é muito sadia, ... O

inverno se parece com a primavera de

Portugal: tem uns dias formosíssimos tão

aprazíveis e salutíferos que parece estão os

corpos bebendo vida. É terra mui fragosa e

muito mais que a Serra da Estrela; tudo são

serranias e rochedos espantosos,...; destas

serras descem muitos rios caudaes que de
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quatro a sete léguas se vêem alvejar por

entre os matos que se vão as nuvens, ... A

cidade está situada em um monte de boa

vista para o mar e dentro da barra tem uma

baia que bem parece que a pintou o

supremo pintor e arquiteto do mundo Deus

Nosso Senhor, e assim é cousa

formosíssima e a mais aprazível que há em

todo o Brasil, nem lhe chega a vista do

Mondego e Tejo; ...” (Cardim, 1978 [1585],

209-210).

A realização da paisagem enquanto categoria essencial não se

resume, no entanto, à mera observação de uma dada porção do espaço

enquanto cena, ela inclui a ação sobre este espaço e o reconhecimento de

que houve uma determinada formatação intencional por parte de indivíduos

de uma mesma cultura.

A expressão mais forte desta formatação que podemos encontrar

entre os cronistas do século XVI é de que “este Brasil já é outro Portugal ....

pelas muitas comodidades que de lá lhe vem.” (Cardim, 1978 [1585], 66).

Que comodidades eram estas? As que permitiam ao estrangeiro (outsider)

sentir-se como se estivesse em casa, o que só é possível quando

elementos familiares predominam nos espaços de uso cotidiano. Ele não

começa a sentir-se em casa quando adaptou-se ao ambiente que ocupa,

processo penoso e que redunda quase sempre em fracasso, mas quando

formatou seu ambiente de tal forma que este se constitui em um lar.

estamos diante da transição de uma paisagem enquanto mero dado físico a

formatar, para a paisagem enquanto geradora de fatos do lugar, ou seja,

enquanto conjunto inteligível que contém lugares com fortes significados

afetivos e simbólicos.
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Quanto mais transformada segundo os desígnios humanos mais a

paisagem será inclusiva e protetora, mais um espaço hostil será

considerado um lugar.  Este processo de apropriação progressiva do

espaço pode ser bem acompanhado quando da construção das cidades, o

que no caso do Brasil seiscentista é exemplar. Há um cuidado de nossos

primeiros cronistas em diferenciar o que era feito segundo a tecnologia da

terra, ou seja madeira e palha; da tecnologia híbrida, taipa com cobertura de

palha; e tecnologia européia, pedra e telhas. esta última era a única

considerada capaz de dar características européias ao espaço,

qualificando o assentamento como uma cidade:

“As casas nesta terra algumas são de pedra

e cal cobertas de telhas, mas as comuns são

de taipa cobertas de palha e de ervas e

cascas de pau.” (Anchieta, 1948 [1585], 29).

Preocupação aliás que era um dos fundamentos da colonização

portuguesa, já nos “Regimentos Reais” do Primeiro Governador Geral

(1549), determinava o Rei:

“... para esta obra [de Salvador] vão em

vossa companhia alguns oficiais assim

pedreiros e carpinteiros como outros que

poderão servir de fazer cal, telha, tijolo, ... e

não se achando na terra aparelho para se ...

fazer de pedra e cal far-se-á de pedra e barro

ou taipais ou madeiras como melhor puder

ser...” (Ribeiro e Moreira Neto, 1993, 143).

Pode-se notar que a implantação de tipologias segundo as funções

exigidas pelo prédio, uma especialização funcional, vai aos poucos

uniformizando as implantações européias na colônia, independentemente



202

do sítio que ocupam. Haviam, no entanto, características geográficas ótimas

que eram procuradas para a implantação. Os complexos jesuíticos,

compostos de igreja, colégio, alojamentos, oficinas, jardins e hortas, e cais,

eram complementados por fazendas, localizadas nos arrabaldes, e pelas

aldeias de repartição.

Os jesuítas são vistos por Munford como responsáveis em parte pela

dissolução da ordem medieval:

“Algumas instituições medievais na verdade

se renovaram no século XVI, adaptando o

estilo de seu tempo: assim o monaquismo

adquiriu vida nova pela reorganização dentro

de linhas militares, com absoluta obediência

ao chefe da ordem, apropriadamente

chamado Diretor Geral, na Companhia de

Jesus, e essa Companhia, não mais

satisfeita em simplesmente fixar um

exemplo de piedade ou em orar, enfrentou

as novas exigências da educação,

implantando uma nova espécie de escola, ...

“ (1965, 444).

O Novo Mundo parecia o lugar ideal para a implantação destas

novas diretrizes religiosas. Já em 1585 haviam oito casas jesuíticas no

Brasil: os colégios de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, as casas de

Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente e Piratininga (Anchieta,

1948 [1585]).

Os jesuítas possuíam o seu próprio projeto de colonização, muito

bem delineado por Nóbrega, o primeiro chefe da Companhia no Brasil

(1549):
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“Desses dois desejos que digo, ... ver o

Gentio sujeito e metido no jugo da

obediência dos Cristãos, para neles se poder

imprimir tudo quanto quiséssemos, porque

ele é de qualidade que domado se escreverá

em seus entendimentos e vontades muito

bem a fé de Cristo, ...” (Ribeiro e Moreira

Neto, 1993, 236).

Os complexos jesuíticos, bem como os prédios da administração

colonial, se constituíam na vanguarda da transformação do espaço tropical

em um lugar habitável pelos europeus. Os colégios dos jesuítas estavam,

sempre que possível, “situados em lugar eminente e de bom prospecto”. O

edifício se compunha de câmaras (dormitórios) voltadas para o mar,

otimizando a insolação e a ventilação, oficinas, igreja e de cerca com fonte

e poço, que sempre que possível se estendia até o mar, onde o cais

permitia o acesso de mercadorias sem intermediários.  As fazendas

próximas, de sua propriedade garantiam o alimento e renda pecuniária, e

as aldeias de repartição almas para a pregação e braços para o trabalho

(Anchieta, 1948 [1585]; Cardim, 1978 [1585]).

Quarenta anos depois de sua chegada os jesuítas já podiam colher

seus esforços na construção de um mundo diferente do europeu. Se os

índios ainda viviam como “em comunidade”, eram muito mais devotos que

os portugueses, assistiam as missas todas as manhãs, confessavam e

comungavam à tarde, todos, solteiros e casados, mulheres e meninos,

conheciam os preceitos católicos. Enfim:

“Os filhos dos índios aprendem com nossos

padres a ler e escrever, contar , cantar e falar

português e tudo tomam mui bem.”

(Anchieta, 1948 [1575], 45).
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Deste modo a geograficidade indígena foi absorvida, reelaborada,

adicionada de muitas característica européias, de uma Europa Moderna,

em rápida mutação. No Brasil estava-se realmente constituindo-se um Novo

Mundo.

Um último aspecto da geograficidade brasileira deste primeiro

século de ocupação ainda deve ser tratado aqui, relaciona-se com um dos

meios mais poderosos para transformar-se este suporte físico em uma

paisagem congruente com a originalmente habitada pelo estrangeiro que é

a introdução de espécies animais e vegetais com as quais ele está afeito,

isto é que ele esta acostumado a manejar e a consumir, e pela construção

de um habitat artificial no qual se sinta seguro tanto em termos físicos

quanto psicológicos, o que é propiciado pelo urbanismo e pela arquitetura.

Estas são as mais fortes expressões de que o espaço possui um dono que

tem condições de manejá-lo e dominá-lo inteiramente.

Sauer (1987) se propôs a examinar a difusão das plantas enquanto

artefatos vivos, testemunhos das origens das culturas e de sua expansão.

Comenta que o que o motiva a escolher este tema é o fato de as plantas

cultivadas terem um registro muito mais deficiente e incompleto, pois estão

ligadas às práticas cotidianas, sendo esquecidas pelos cientistas, mais

interessados no estudo de espécies selvagens.

No entanto a agricultura, e a pecuária, do Novo Mundo foi a mais

documentada, inclusive em sua fase colonial. Não me causa espanto que

nossos primeiros cronistas sejam bastante minuciosos em descrever não

somente os animais e plantas da terra, como em também listar com

precisão as espécies animais e vegetais que introduziram no ambiente que

ambicionavam colonizar, enumerando sua procedência inicial, seu sucesso
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em reproduzir-se na nova terra e os métodos de cultivo/criação mais viáveis

para a sua produção.

Uma lista dos animais domésticos aqui introduzidos nos é fornecida

por Cardim (1978 [1585]) e Souza (1938 [1587]): cavalos, vacas (das quais

alguns colonos possuem de 500 a 1000 cabeças), jumentos, ovelhas e

cabras, galinhas, patos e gansos, cães, e até perus (galinhas do Peru).

Quanto a listagem das plantas é enorme, sendo que boa parte das

espécies citadas podem ser encontradas geralmente nos supermercados

quase 500 anos depois de sua introdução. Cardim (1978 [1585]) cita as

seguintes: plantas de espinho (laranjeiras, cidreiras, limoeiros, limeiras),

figueiras, marmeleiros, parreiras, melões, abóboras (européias e africanas),

couves, pepinos, rabanetes, nabos, cebola, alho, cebolinha, mostarda,

hortelã, coentro, endro, funcho, manjericão, borragem, ervilha, gergelim,

trigo, cevada, roseiras e cravos. Souza (1938 [1587]) complementa a lista

com: romeiras, coqueiros, tamareiras, gengibre, arroz, inhame, melancias,

alface, salsa, berinjela, tanchagem, poejo, agrião, alfavaca, chicória,

cenoura, espinafre e acelga.

Cardim (1978 [1585]) faz uma interessante distinção entre as plantas

introduzidas que “se dão no mato”, como figueiras, marmeleiros, etc. , das

plantas que seriam cultivadas em jardim, como as de espinho, parreiras,

flores, etc. Temos porém o testemunho de Anchieta (1948 [1585]) de que

em certos lugares (Espírito Santo, Porto Seguro), as plantas de espinho

abandonadas em assentamentos frustrados se espalharam pelos matos

reproduzindo-se espontaneamente.

Na Europa o jardim cercado era uma invenção recente, ele servia

para guardar as distancias em relação ao meio urbano e para proporcionar

um espaço privativo. No Brasil, o jardim cercado se configurava como o
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protótipo das paisagens portuguesas, era um microcosmo, um lugar

efetivamente português em terra estrangeira.  Anchieta (1948 [1585]) ao

descrever os colégios jesuíticos da país menciona sempre se tem jardim

cercado e quais as plantas européias que alí são cultivadas. Cardim mais

minucioso nos descreve os jardins do Colégio de Pernambuco, certamente

um dos primeiros “lugares” que os europeus constituíram na colônia:

“A tarde fomos merendar a horta, que tem

muito grande, e dentro nela um jardim

fechado com muitas ervas cheirosas, e duas

ruas de pilares de tijolo com parreiras, e uma

fruta que chamam maracujá,.... . Tem grande

romeiral...., figueiras de Portugal, e outras

frutas da terra. E tantos melões, que não há

esgotá-los, com muitos pepinos e outras

boas comodidades. Também tem um poço,

fonte e tanque...: o jardim é o melhor e mais

alegre que vi no Brasil, e se estiveram em

Portugal se pudera chamar jardim.” (1978

[1585], 197).

Estes jardins eram verdadeiros protótipos dos jardins botânicos onde

se testava espécies exóticas a serem introduzidas e onde se experimentava

o cultivo de espécies nativas. Para os europeus o que se pretendia era dar

um aspecto familiar as terras tropicais, os assentamentos eram avaliados

segundo as suas características européias:

“A vista desta cidade [de Salvador] é mui

aprazível ao longe, por estarem as casas

com os quintais cheios de árvores, a saber:

de palmeiras que aparecem por cima dos

telhados; e de laranjeiras que todo o ano

estão carregadas de laranjas, cuja vista de
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longe é mui alegre, especialmente do mar,

por a cidade se estender muito ao longo

dele, neste alto.”  (Souza, 1938 [1587], 140-

141).

A natureza e os nativos haviam sido submetidos, o que se via ao se

chegar à Salvador, ou em qualquer outro núcleo português no Brasil não era

mais a paisagem “selvagem”, tão insubmissa e impenetrável quanto os

“bárbaros”  que nela habitavam. O que se descortinava agora era uma

paisagem portuguesa, produto globalizado de suas andanças por todo o

mundo, e um lugar português, um lar europeu no outro lado do atlântico.

Com certeza o Brasil era agora uma Nova Lusitânia, mas com

características próprias, as características da modernidade, aqui havia se

constituído efetivamente um Novo Mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há quase trinta anos, um grupo de geógrafos norte-americanos

“declarou a independência” de um campo disciplinar que denominavam

“Geografia Humanista”. Este grupo escolheu como temas preferenciais o

estudo da açào e da imaginação humana sobre o meio, e a análise objetiva

e subjetiva desres processos. Eles pretendiam construir uma nova ciência

geográfica que não seguisse parâmetros positivistas ou cartesianos.

Aos poucos a geografia humanista passou a adotar o método

fenomenológico na resolução de seus problemas teórico conceituais, mas o

número de “estudos de caso”, ao longo destes trinta anos, ficou muito

abaixo do necessário para que se consolidasse a utilizaçào deste método

pela geografia.

Acredito que a maior dificuldade encontrada para uma aplicação

mais generalizada da fenomenologia pela geografia, assim como por todas

as ciências, advem de sua exigência de que se repense os próprios

fundamentos científicos. Exige uma reconceituação ontológica, em que o

ser, o homem em sua plenitude, deve ser analisado em todos os seus

aspectos essências.

Se é necessário repensar as ciências em seus fundamentos. Na

geografia este é um trabalho que vem se desenvolvendo lentamente.

Inicialmente os esforços foram canalizados para a elaboração de uma nova

epistemologia geográfica. Lowenthal (1961) referia-se à superfície da Terra

que é moldada a partir de cada indivíduo e de suas relações intersubjetivas

(habito, fantasias, cultura, ente outras). Ele suspeitava que, dentre as

ciências, a geografia era a que mais se aproximava da vida cotidiana,
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porque enfocava o seu conhecimento nas idéias relativas ao homem e ao

meio.

Procurei nesta tese demonstrar que esta questão, do conhecimento

ou das idéias sobre o homem e o meio, para a geografia é ontológica, pois

ela é uma ciência essencial, que se refere ao “mundo”, a todo aquele

universo de seres e de coisas com os quais cada ser se relaciona, e que se

constitui na dialética transcendental, holística, do “ser-no-mundo”.

 Estamos, como em muitas outras épocas, em um momento de

revisão e de reconceituação dos fundamentos de todas as ciências, não

poderia ser diferente com a geografia. Mas, estamos também em um

momento de confrontar estas novas elaborações conceituais com a prática

da geografia. Neste contexto se avulta a necessidade de abordarmos os

múltiplos aspectos da geograficidade, o que pode ser feito, entre outros

campos disciplinares, por uma geografia cultural-humanista, curiosa em

interrogar-se permanentemente sobre os significados do “mundo”, em

estudá-lo e em descrevê-lo.

“O mundo do homem”, nos dizia Tuan (1967), “é uma fábrica de

idéias e de sonhos, alguns dos quais ele administra para dar-lhes forma

visível”. O papel da geografia é de estudar esta fábrica de sonhos e de

idéias.

Se optarmos pelo método fenomenológico no estudo da

geograficidade, o campo se amplia de tal modo que fica difícil decidir-se o

que estudar. O problema é que temos poucos “estudos de caso” a serem

comparados, e muitos problemas conceituais para serem discutidos e

solucionados. Em suma, a aplicação do método fenomenológico na

resolução de questões essenciais da geografia está para ser construída.
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Foi neste contexto que coloquei o problema de um estudo

fenomenológico da paisagem e do lugar a partir da geograficidade

brasileira. Merrens (1969) sugeria que quando se estuda o passado da

colonização européia na América, nos deparamos com uma infinidade de

visões relativas aos sítios, que refletem os valores, o objetivos e as ações

de todos que por ali passaram.

Há também a questão temporal. Como já disse, poucos vestígios

estão visíveis, mas o espaço geográfico: a paisagem e o lugar, são

receptáculos de memória privilegiados. Existem, em todos os sítios,

memórias de paisagens modificadas, de lugares reedificados, de povos e

de nações que já não existem.

Procurei, ao longo desta tese, utilizar o método fenomenológico para

avivar estes vestígios. Para trazer deste passado distante as vivências

espaciais dos nativos, viajantes e primeiros ocupantes, que contribuíram

com a gênese da constituição do que podemos chamar de espaço

geográfico brasileiro, de nossas paisagens e de nossos lugares. Acredito

que algumas questões relativas ao tema puderam ser respondidas, muitas

outras insistem em ser refeitas.

Acredito que a paisagem, como sugere Cosgrove (1984), surgiu em

determinado contexto da civilização européia, o Renascimento, para se

consolidar apenas no século XIX, com as pesquisas de grandes expoentes

do romantismo, como Goethe e Humboldt, que culminaram na criação de

uma ciência acadêmica dedicada a estudá-las. Qual foi a contribuição dos

nativos americanos na construção deste conceito?

Esta contribuição não deve ser desprezada, pois como vimos, muito

do conhecimento relativo à natureza adquirido pelos europeus pode ser
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tributário de concepções que os indígenas tinham da natureza. Um estudo

integrado desta concepção está para ser feito.

A hipótese aventada por Berque (1994 b), de que existem povos que

ignoram a paisagem, complementada pela hipótese de Cosgrove (1984) de

que a paisagem em sua origem é um fenômeno de âmbito exclusivamente

europeu, pode ser respondida com outra questão: não serão as diferenças

idiomáticas um limitador a ser superado na conceituação essencial, em seu

sentido fenomenológico, do que é a paisagem? porque não aceitar as suas

múltiplas formas de manifestação, seja “Landschaft”, “Pays”, “Shanshui”, ou

o complexo paisagístico indígena, que só no Brasil pode ser expresso em

170 línguas diferentes?

A Paisagem Cultural, como foi definida por Sauer (1983 a), procura a

identidade do espaço geográfico a partir da sua constituição reconhecível,

seus limites e suas relações genéricas com outras paisagens. A ênfase em

sua construção coletiva, não permite que se aplique o conceito também

para o espaço geográfico como foi concebido pelos indígenas? Senão,

como incorporar conceitualmente o conhecimento que os indígenas tem de

seu espaço geográfico?

Qualquer que seja a análise, a paisagem sempre foi compreendida a

partir das relações intersubjetivas, coletivas, estudadas como manifestação

cultural e como acúmulo de expressões e ações sociais que podem ser

identificadas como unidades de sentido, ou numa definição de Dardel

(1990): “ela trata da inserção do homem no mundo, como base de seu ser

social.”. A partir desta definição pode ser negada a existência do conceito

de paisagem para algum povo, alegando-se que é necessário que eles

possuam a “objetivação do meio” como parâmetro de julgamento?
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No caso das sociedades tradicionais, os nativos americanos

inclusive, não seria impossível distinguir essencialmente “paisagem” de

“lugar”, uma vez que ambos os conceitos se referem a uma construção

coletiva e intersubjetiva? Qual seria então o termo geográfico mais

adequado, o de “paisagem” ou o de “lugar’?

O “lugar”, abstraído de seu significado locacional, é visto como um

artefato único, como campo de preocupação ou como foco de intenção e de

propósito, constituindo-se em um espaço estruturado ou em um centro de

significados. São estas as características que lhe dão personalidade e

sentido, mas em que medida, quando abstraímos de sua característica

estritamente individual para a coletiva, podemos diferenciá-lo da

paisagem?

Em que medida a descoberta pelos europeus do Novo Mundo

influenciou na criação do conceito de paisagem, primeiro no Renascimento,

com a paisagem nas artes plásticas; depois no Romantismo, com a

paisagem enquanto objeto científico? A questão também é válida para o

conceito de lugar enquanto acúmulo individual de conhecimento sobre o

espaço.

Um impacto que temos ao ler as crônicas dos primeiros viajantes

que estiveram no Brasil no século XVI, é uma ausência quase que total de

descrições do espaço geográfico. As descrições são genéricas e

fragmentadas. O impacto do encontro com o “outro”, que Todorov (1993) tão

bem estudou, é o assunto central destes cronistas. Diversamente das

primeiras experiências atlânticas, a Terra aqui “descoberta” já estava

formatada, impunha-se ao europeu uma adaptação e/ou reformatação.
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Não havia um espaço mítico a ser conquistado. Não havia um

paraíso a ser encontrado. Não havia mais um infinito a tragar os seres. A

Terra tornara-se um espaço finito.

Todas as concepções medievais relativas ao espaço geográfico,

deixaram em um período relativamente curto de terem qualquer validade. A

nova formatação, implicava na manipulação de novos dados espaço-

temporais, implicava no primado da experiência sobre a dos mistérios

revelados, implicava na observação minuciosa do espaço geográfico por

cada indivíduo e não no consenso confortável de um determinado grupo,

implicava, enfim, na aceitação da narrativa individual como retrato real de

mundos distantes.

A formatação implicava na constituição e definição de domínios

paisagísticos, na construção de conceitos que permitissem o

relacionamento genérico com outras paisagens. Os europeus não

relativizaram o seu conhecimento. Tomaram suas culturas e suas paisagens

como referência para a reformatação, impondo aos nativos um processo de

adaptação ou de deslocalização. Com isso descartaram muitas outras

possibilidade de se contemplar e de interferir nas paisagens, que acredito

ainda podem ser retomadas com o estudo atento das culturas não-

européias.

Retomando a definição de Berque (1984) acerca da “paisagem-

marca” e da “paisagem-matriz”, torna-se evidente que quando os europeus

aportaram na América já existiam “marcas” sobre a “matriz”. Os primeiros

relatos descrevem com dificuldade as marcas alheias, mas já apontavam

com vigor para a constituição progressiva de uma nova matriz, que se

consolidaria apenas a partir do século XIX. Durante um longo período se

deixou que apagassem da memória dos nativos para que se tornasse

possível a construção da memória do ocupante. Em termos da
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geograficidade, apagamento das marcas paisagísticas existentes para a

impressão de novas marcas.

A nova matriz foi constituída de uma mistura de imagens idealizadas

e de preconceitos visuais. No Novo Mundo tudo era diferente da Europa,

era preciso transformar o Novo Mundo em Europa. Dai para a construção

de arquétipos paisagísticos não foi preciso muito esforço. Os primeiros

cronistas preparam uma imagem, e uma memória, intersubjetiva do Novo

Mundo, especialmente dos trópicos.

Nestas paisagens, se a matriz resistiu às mudanças, as marcas

mudam a cada ação humana. Deste modo, muito mais do que os lugares, a

paisagem, por expressar a ação humana coletiva sobre o meio, retrata um

instante, o instante que abarcamos o espaço geográfico com um olhar, e

que sintetizamos todas as marcas nele impressas, marcas que com o

tempo perdem o sentido. As vezes até a matriz não é mais reconhecível, as

marcas antigas e recentes se misturam.

Por outro lado a paisagem é descontínua, marcada pelas lacunas de

uma memória antes de tudo coletiva e, como nos sugere Rossi (1981), o

esquecimento é um componente fundamental da memória. O esquecimento

contribui para a fragmentação das paisagens, e também para a construção

dos arquétipos, onde as convenções constróem uma integridade que pode

não ser congruente com as vivências do ser-no-mundo.

A possibilidade de se vivenciar integralmente o espaço geográfico

nos remete a dois de seus aspectos fundamentais relativos à orientação e à

sua estruturação: o corpo e a sua atividade locomotora. São estes aspectos

que podem originar o lugar, ao exigir uma pausa no deslocamento, um

acúmulo de experiências, o aparecimento de expectativas e de aspirações
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em relação a um sítio, até que ele ganhe uma estabilidade, se transforme

efetivamente em um “lugar”.

Segundo esta definição, a relação do viajante com o sítio é

intermitente. O acúmulo de experiências ao longo do tempo, relativa a um

determinado sítio, é superficial, devida a contatos rápidos e descontínuos. A

vida do viajante é uma eterna busca de novidades e de descobertas, um

eterno movimento, onde as pausas estão ausentes. Estamos diante de uma

ação intransitiva, da descoberta, da viagem, da contemplação de novas

paisagens, subordinada antes de tudo ao próprio relato da viagem

(Todorov, 1993).

Sob esta perspectiva, na experiência do lugar existe a sensação de

familiaridade, enquanto que na de paisagem podemos nos comportar como

espectadores apenas, mantendo-nos fora da cena. O tempo, a vivência

prolongada é fundamental para a caracterização do lugar. Sua constituição

exige que todas as lacunas, todos os esquecimentos, sejam harmonizados

pela rotina da vida cotidiana.

A vivência e a experiência preenchem generosamente as lacunas da

memória, constitui-se um lugar integral, que torna seguras todas as nossas

ações. Neste sentido a Modernidade, com sua valorização do indivíduo, é

uma viagem, ela investe na descoberta, no movimento constante, no relato

objetivo, na espacialidade, nas ciências “exatas”. Mas o ser precisa

dominar o seu espaço, construir nele o seu Quadripartido, e se a geografia

pretende participar desta descoberta deve incluir a fenomenologia e a

leitura hermenêutica do espaço geográfico entre as suas possibilidades de

investigação.
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